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ค ำน ำ 
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 – 2563) ฉบับนี้องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ได้จัดท า
ขึ้นเพ่ือเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน  
  ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560 – 2563) ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล  
เสม็จ ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือด้วยดีจากภาคส่วนราชการต่าง ๆ ภาคประชาชนในการจัดท าข้อมูลและ
ก าหนดยุทธศาสตร์ รวมถึงแนวทางการพัฒนา ต่าง ๆ  องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการปฏิบัติงานก่อให้เกิดการร่วมมือและสร้างความ
เข้าใจอันดีในการพัฒนาร่วมกันทั้งระบบส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนในเขตต าบล เป็นแนวทางในการพัฒนา
ต าบลเสม็จ ให้เจริญก้าวหน้าดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ต่อไป 
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
 

จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 281 ก าหนดให้รัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ โดยในมาตรา 283 ก าหนดไว้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นและย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลังและมีอ านาจหน้าที่ของตนโดยเฉพาะ  โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการ
พัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (1) ก าหนดให้ เทศบาล เมืองพัทยา
และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 

เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
นั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นเสนอปัญหาและความต้องการของ
ตนเองเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น             
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ดังนั้น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงถือเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่ งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 ได้ก าหนดให้
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาระยะยาว 
2. แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ต้องมีการทบทวนและจัดท า   

ทุกปี ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
 

นอกจากนี้ ระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ยังก าหนดให้มี “แผนการด าเนินงาน”ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่แสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
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องค์ประกอบในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 

องค์ประกอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ จะประกอบไปด้วย ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยเสนอตามรายหัวข้อ  ดังนี้ 

 
1.1  ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบลและการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
แล้วยังมีอ านาจหน้าที่ในการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วย 

ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องอาศัยเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับส าหรับการ
ก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น นั่นคือ แผนพัฒนาท้องถิ่น การวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและ
การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนิน ตามแผน ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็น 
“รัฐอิสระ” แต่เป็นการมอบอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะบางส่วนให้ และยังต้องอยู่ ในการ ก ากับ
ดูแล หรือตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วย 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอและนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น  การ
วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของ
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 
และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย  

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง  
ทั้งนี้เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต 
เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์
ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้อง
ก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น  

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้   เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  
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“อย่างรอบด้าน” หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของการค านึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งมิติด้านการพัฒนา 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์กร(การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนมิติในเชิงพ้ืนที่ ทั้ง พ้ืนที่ใกล้เคียงขยายไปสู่พ้ืนที่ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
ระดับทวีป จนกระท่ังในระดับโลกด้วย จึงกล่าวได้ว่า ปรากฏการณ์ท้ัง 4 ด้านที่เกิดกับเขตพ้ืนที่ 4 ระดับนี้ล้วน
ถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ควรต้องค านึงถึงในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้นดังนั้นในการ
วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงไม่ควรมองรอบด้านแต่เพียงเขตพ้ืนที่ การปกครองของตนเองเท่านั้น แต่ต้อง
มองให้กว้างออกไปครอบคลุมเขตพ้ืนที่อ่ืนด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากเขตพ้ืนที่เหล่านั้นอย่าง
รู้เท่าทันจนท าให้สามารถใช้ประโยชน์จาก  “อย่างเป็นระบบ” หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 
(2) การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน และก าหนด

ประเด็นในการพัฒนา 
(3) การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
(4) การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(5) การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 
(6) การก าหนดยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
(7) การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
(8) การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โดยสรุปแล้วแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต เป็นเครื่องมือที่ก าหนดขอบเขต
ความส าเร็จล่วงหน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยการคิดอย่างรอบด้านและเป็นระบบสอดคล้องกับ
ปัจจัยแวดล้อมภายใน  และภายนอกท้องถิ่น 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1. เพ่ือก าหนดเป้าหมายความส าเร็จขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข ในอนาคต  
2. เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  
3. เพ่ือใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  เป็นเครื่องมือน าไปสู่การ

แก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในต าบล 
4. เพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลส าหรับหน่วยงานภายใน

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ไปจนถึงแผนพัฒนาระดับชาติ 
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1.3  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   
   ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี  ดังนั้น  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้ว (ใช้กรอบยุทธศาสตร์ฯ เดียวกันกับการจัดท าแผนพัฒนาสามปี) จะต้อง
ก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้เหมาะสมเพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2) การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนว
ทางการพัฒนา  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อาจจัดในคราวเดียวกันกับการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  โดยแจ้งวัตถุประสงค์
และน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาของแต่ละประเภทได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
 

   ขั้นตอนที่ 2 กำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญ 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล   

    การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการ
รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงค่าเฉลี่ย  ร้อยละ และการวิเคราะห์
ข้อมูล ตลอดจนการให้ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่ควรจัดท าได้แก่ข้อมูลประชากร อาชีพและรายได้สุขภาพ 
การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย์การลงทุนอุตสาหกรรม และข้อมูลงบประมาณ เป็นต้น 

2. การรวบรวมปัญหาส าคัญของท้องถิ่น 
รวบรวมข้อมูล ปัญหา ศักยภาพของท้องถิ่น โดยจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความ
ต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติ
ที่ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยให้น าข้อมูล 
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ขั้นตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะ

แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของท้องถิ่น 
อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการ
ตอบค าถามว่า “ ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน ” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการ
ด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis  เป็นเครื่องมือ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานมีส่วนดี
ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 

การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามี
ส่วนเสีย ความอ่อนแอ ข้อจ ากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
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การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก ว่ามี
สภาพเป็นเช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอ าเภอ ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อ
ท้องถิ่นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาส อันดีต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี 

การวิ เค ราะห์ ปั ญ ห าอุป สรรคห รือ ข้ อจ ากั ด  (Threat = T) เป็ น การศึ กษ า 
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจ ากัดต่อท้องถิ่น โดย
จะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีเช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส 

ในการวิเคราะห์ SWOT เชิงยุทธศาสตร์นั้น หน่วย หรือขอบเขตในการวิเคราะห์ ให้
พิจารณาจากเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก ดังนั้น สิ่งต่างๆ ที่เป็นประเด็นที่ปรากฏ
หรือมีอยู่ในเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะถือว่าเป็นปัจจัยภายในที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ส่วนประเด็นที่ปรากฏหรือมีอยู่ที่อยู่นอกเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะถือว่าเป็นปัจจัย
ภายนอก            
 

ขั้นตอนที่ 4 กำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่น 
น าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ 2  และข้ันตอนที่ 3  มาก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ

หลักการพัฒนาท้องถิ่น 
     วิสัยทัศน์ (Vision)  หมายถึง  ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น 
“จุดหมาย” ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต อันเป็นการตอบค าถามที่ว่า “ท้องถิ่นต้องการอะไรในอนาคต” 
    ภำรกิจหลัก (Mission)  หมายถึง  ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะ หรือ
ขอบข่าย ในการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองค์กร 
หรือภาพลักษณ์ที่ต้องการน าเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลัก หรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 

ขัน้ตอนที่ 5 กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ย่ังยืน 
เป็นการน าเอาวิสัยทัศน์  และภารกิจหลักมาพิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมาย  เพ่ือเป็นการ

ก าหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรจะด าเนินการ  เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจหลักที่
ได้ก าหนดไว้ 

 

ขั้นตอนที่ 6 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
เป็นการก าหนดผลส าเร็จที่ต้องการ โดยด าเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่จะต้องท า

แล้ว เพื่อน าท้องถิ่นไปให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นในอนาคต 
 

ขั้นตอนที่ 7 กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
เมื่อได้ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โดยอาศัยพ้ืนฐานการวิเคราะห์  SWOT  แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการก าหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ซึ่ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคาย อันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัว ของ
องค์กรว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคตได้อย่างไร จะไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้อย่างไรแนวทางการ



 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  (พ.ศ. 2560-2563 หนา้ ๖ 

 
  

พัฒนา  ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดแนวทางการพัฒนา  หรืออาจเรียกว่า
ยุทธศาสตร์ย่อย  เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางการด าเนินการให้บรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนานั้น ๆ 

 

ขั้นตอนที่ 8 กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น 
เป็นการก าหนดปริมาณหรือสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนาโดยมี

เงื่อนไขเรื่องเวลาที่ต้องการทาปริมาณที่ต้องการคุณภาพสถานที่ความเป็นไปได้ซึ่งจะสามารถก าหนดตัวชี้วัด
ผลส าเร็จเพื่อใช้ในกระบวนการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของแผนได้ 

 
 

ขั้นตอนที่ 9 กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จะน า

ผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่  8  มาจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ตามเค้าโครงที่ก าหนด  จากนั้นจะน าร่างแผนฯ  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีสุข  เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงก่อนน าเสนอต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  แล้ว
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ผู้บริหารท้องถิ่น (นายก อบต.) เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น (นายก อบต.) จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  

1.4  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
           การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล็งเห็นถึงเป้าหมายความส าเร็จในอนาคต  
2. มีกรอบแนวทางการพัฒนาท าให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
3. มีเครื่องมือที่ใช้ส าหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ตรงต่อความต้องการและความ

เดือดร้อนในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 
4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสามารถเชื่อมโยงความสอดคล้องแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด ไปจนถึงแผนการพัฒนาระดับชาติ 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข   จะเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่
สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  อีกทั้งจะเป็นแผนในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีสุข  ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่ากันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



 
 

ส่วนที ่2  สภาพทั่วไปละข้อมูลพืน้ฐาน                                                                                            หน้า ๖ 
 

บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
สถานที่ตั้ง (เดิม)  ณ  อาคารชั่วคราวสถานีอนามัยต าบลเสม็จ (ปัจจุบัน คือ รพ.สต.เสม็จ)  บ้านเสม็จ   

หมู่ที่  ๑  ต าบลเสม็จ  อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์ 
สถานที่ตั้ง (ปัจจุบัน) บ้านหนองพรม  หมู่ที่  7  ต าบลเสม็จ  อ าเภอส าโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ตั้งขึ้น

เมื่อปี  พ.ศ. 2521  โดยแยกออกจากต าบลหนองฮะ  อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์  ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอส าโรงทาบประมาณ  ๑๕  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ประมาณ  60 กิโลเมตร ประกอบด้วย
หมู่บ้าน  8 หมู่บ้าน  โดยมีก านันต าบลเสม็จ  ตามล าดับ  ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

๑ นายพงศ์ศักดิ์  แซ่อึง ก านันต าบลเสม็จ พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2536 
๒ นายสมคิด  ไชยพันนา ก านันต าบลเสม็จ พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2547 
๓ นายเทเวศน์  พางาม ก านันต าบลเสม็จ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552 
๔ นายบุญล้ า  เลิศล้ า ก านันต าบลเสม็จ พ.ศ. 2553 – 27  ก.ค. 2554 
๕ นายบุญมา  คุซิตา ก านันต าบลเสม็จ 31  ส.ค. 2554  ถึง  ปัจจุบัน 

ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะจากสภาต าบลเสม็จ  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  
เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ดังนี้  ตามล าดับ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 
๑ นายสมคิด  ไชยพันนา ประธานสภาต าบลเสม็จ พ.ศ. 2538– 2540 
๒ นายสมคิด  ไชยพันนา ประธานกรรมการบริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
(ก านันเป็นโดยต าแหน่ง) 

23 ก.พ. 2540 – 2 มี.ค. 2542 

๓ นายสมคิด  ไชยพันนา ประธานกรรมการบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 

10 มี.ค. 2542–10 พ.ค. 2544 

๔ นายพงศ์ศักดิ์  แซ่อึง ประธานกรรมการบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 

10 ก.ค. 2544  – 26 ต.ค. 2545 

๕ นายจักริน  นวฤกษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 6 พ.ย. 2545– 22 มิ.ย. 2548 
๖ นายสมคิด  ไชยพันนา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 31 ก.ค. 2548– 30 ก.ค. 2552 
๗ นายสมคิด  ไชยพันนา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 6 ก.ย. 2552– ๕ ก.ย. ๒๕๕๖ 
๘ นายนาครินทร์สาทิพจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ ๑๙ ต.ค. 255๖  ถึงปัจจุบัน 

และได้มีการปรับขนาดองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง  เมื่อวันที่       
1  กุมภาพันธ์  2552  อาณาเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ต าบลเสม็จ  อ าเภอส าโรงทาบ  จังหวัด
สุรินทร์ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  มีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต าบลต่าง ๆ  ดังนี้ 
ทิศเหนือ  มีเขตติดต่อ  ต าบลหนองเทพ  อ.โนนนารายณ์  จ.สุรินทร์  
   มีเขตติดต่อ  ต าบลหัวงัว  อ.สนม  จ.สุรินทร์ 
ทิศใต้  มีเขตติดต่อ  ต าบลหนองไผ่ล้อม  อ.ส าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ 
   มีเขตติดต่อ  ต าบลตรึม  อ.ศรีขรภูมิ  จ.สุรินทร์ 
ทิศตะวันออก มีเขตติดต่อ  ต าบลหนองฮะ  อ.ส าโรงทาบ  จ.สุรินทร์ 
ทิศตะวันตก  มีเขตติดต่อ  ต าบลคาละแมะ  อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์ 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่โดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ราบสูงซ่ึงเป็นพื้นที่ท าการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ฤดูฝน  เริ่ม  เดือนพฤษภาคม  ถึง  เดือนตุลาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  ๒๘  องศาเซลเซียล 
ฤดูหนาว  เริ่ม  เดือนพฤศจิกายน  ถึง  เดือน  มกราคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  ๒๔  องศาเซลเซียล 
ฤดูร้อน  เริ่ม  เดือนกุมภาพันธ์  ถึง  เดือน  เมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ย  ๒๙  องศาเซลเซียล 

1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินในพ้ืนที่ส่วนมากเป็นดินร่วนปนทราย 

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 
ทรัพยากรน้ าในพ้ืนองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ได้แก่ 

- ล าน้ า, ล าห้วย  จ านวน  2  สาย  ได้แก่  ล าห้วยจริงและล าห้วยหว้า  
- บึง, หนอง, และอ่ืน ๆ  จ านวน  12  แห่ง  ได้แก่ หนองเสม็จ, หนองสังข,์หนองม้า,หนองคู

แก้ว, หนองเปือย, หนองตาก่ า, หนองแคน, หนองสองห้อง, สระน้ าหนองพรม, สระน้ าทัดทอง, สระโรงเรียน
บ้านโนนชัย  และสระน้ าสาธารณะประโยชน์บ้านศรีสวัสดิ์ 

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
เขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑ เขตการปกครอง 

จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  และปรับขนาด
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2552  แบ่งเป็น       
8  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

หมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
บ้านเสม็จ ๑ นายบุญมา  คุซิตา ก านันต าบลเสม็จ 
บ้านหนองม้า ๒ นายส าเภา  แอ่งสุข ผู้ใหญ่บ้านหนองม้า 
บ้านสังแก ๓ นายบรรพจน์  วิชุมา ผู้ใหญ่บ้านสังแก 
บ้านสองห้อง ๔ นายทองมูล  วิชุมา ผู้ใหญ่บ้านสองห้อง 
บ้านโนนชัย ๕ นายทองใส  ศรียะนัย ผู้ใหญ่บ้านโนนชัย 
บ้านตาก่ า ๖ นายศรีราชา  จินพละ ผู้ใหญ่บ้านตาก่ า 
บ้านหนองพรม ๗ นายสุทัศน์  บุตรแสง ผู้ใหญ่บ้านหนองพรม 
บ้านศรีสวัสดิ์ ๘ นายบุญเสริม  ดัชถุยาวัตร ผู้ใหญ่บ้านศรีสวัสดิ์ 
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๒.๒ การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ปัจจุบันมีจ านวน  ๘ หมู่บ้าน  มีนายก
องค์การบริส่วนต าบล  ๑  คน  และมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่บ้านละ  ๒  คน   

3.ประชากร 
         3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  ๓,๕19 คน  แยกเป็นชาย  ๑,๗๔9  คน  หญิง  ๑,๗70  คน 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 บ้านเสม็จ 287 294 581 121 
2 บ้านหนองม้า 453 454 907 183 
3 บ้านสังแก 230 269 499 106 
4 บ้านสองห้อง 189 187 376 95 
5 บ้านโนนชัย 204 189 393 89 
6 บ้านตาก่ า 164 153 317 66 
7 บ้านหนองพรม 118 129 247 54 
8 บ้านศรีสวัสดิ์ 104 95 199 46 

รวม ๑,๗๔9 ๑,๗70 ๓,๕19 765 

ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2559  : ที่ว่าการอ าเภอส าโรงทาบ 

3.๒ ชว่งอายุและจ านวนประชากร 

         ช่วงอาย ุ
            เพศชาย              เพศหญิง                รวม 
     คน  ร้อยละ(%)       คน  ร้อยละ(%)     คน  ร้อยละ(%) 

  น้อยกว่า  ๑  ปีเต็ม      22 1.25      ๑4 0.79     3๖    1.02 
    ๑  ปีเต็ม – ๒  ป ี      33 1.88      2๘ 1.58     6๑    1.73 
    ๓  ปีเต็ม – ๕  ป ี      54 3.14      60 3.38     114    4.09 
  ๖  ปีเต็ม – ๑๑  ป ี      133 7.60      130 7.34     263    7.47 
๑2  ปีเต็ม – ๑๔  ป ี      63 3.60      65 3.67     1๒8    3.63 
๑๕  ปีเต็ม – ๑๗  ป ี      90 5.14      74 4.18     164    4.66 
๑๘  ปีเต็ม – ๒๕  ป ี      191 10.92      203 11.46     394   11.19 

  ๕๐  ปีเต็ม – ๖๐  ปี     219 12.50      242 13.67    461   11.82 
๒๖  ปีเต็ม – ๔๙  ป ี      721 41.22      644 36.38    1,365   38.78 

มากกว่า  ๖๐  ปี  ขึ้นไป     223 12.75      310 17.51   533   15.14 
             รวม    1,749 100    1,770 100   3,519   100 

 ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2559  : ที่ว่าการอ าเภอส าโรงทาบ 
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๔.  สภาพทางสังคม 
 ๔.๑ การศึกษา 

๔.๑.๑ ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  มีโรงเรียน  จ านวน  ๒  แหง่  ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านสังแก  เป็น  โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

ชั้น 
ข้อมูลจ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  ๑ 5 12 17 ๑  ห้องเรียน 
อนุบาล  ๒ 11 3 ๑4 ๑  ห้องเรียน 

รวม ๑6 ๑5 31 ๒  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ 4 12 16 ๑  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  ๒   6 8 14 ๑  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  ๓   9 8 17 ๑  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  ๔   10 3 13 ๑  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  ๕   7 8 15 ๑  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  ๖   7 8 15 ๑  ห้องเรียน 

รวมทั้งสิ้น 59 62 121 ๘  ห้องเรียน 

โรงเรียนการุญวิทยา  เป็น  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 

ชั้น 
ข้อมูลจ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  ๑ 9 6 15 ๑  ห้องเรียน 
อนุบาล  ๒ 8 4 12 ๑  ห้องเรียน 

รวม 17 10 27 ๒  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ 13 6 19 ๑  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  ๒   9 6 15 ๑  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  ๓   4 11 15 ๑  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  ๔   10 10 20 ๑  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  ๕   5 16 21 ๑  ห้องเรียน 
มัธยมศึกษาปีที่  ๑ 10 5 15 ๑  ห้องเรียน 
ประถมศึกษาปีที่  ๖   7 5 12 ๑  ห้องเรียน 
มัธยมศึกษาปีที่  ๒   8 5 13 ๑  ห้องเรียน 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓   12 12 24 ๑  ห้องเรียน 

รวมทั้งสิ้น 95 86 181 ๑๑  ห้องเรียน 

ข้อมูล  ณ  วันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 
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๔.๑.๒ ระดับปฐมวัย  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  ๒  แห่ง  ได้แก่ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม้า 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังแก 

เปิดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  ตั้งแต่  ชั้นอนุบาล ๓ - ๕  ขวบ 

ชั้น 
ข้อมูลจ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังแก 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ระดับปฐมวัย 10 22 32 ๗ ๑๑ ๑๘ 
รวมทั้งสิ้น 32  คน 18  คน 2  ห้องเรียน 

  ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 
๔.๒ สาธารณสุข 

๔.๒.๑  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเสม็จ  จ านวน  ๑  แห่ง 
          ๔.๒.๑.๑ อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ๑๐๐% 
          ๔.๒.๑.๒ ผู้ติดเชื้อ  H.I.V.  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  จ านวน  ๔  คน 

ซึ่งอยู่ในการดูแลติดตามผลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเสม็จ 
          ๔.๒.๑.๓ ผู้สูงอายุ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  จ านวน  52๘  คน 

๔.๒.๑.๔ ผู้พิการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  จ านวน  287  คน 
 ทั้งนี้  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อ  H.I.V.  ได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต าบล

เสม็จ 
๔.๓ อาชญากรรม 

ได้รับบริการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  โดยเจ้าหน้าที่
ต ารวจชุมชนจากสถานีต ารวจภูธรส าโรงทาบ  และศูนย์อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 

๔.๔ ยาเสพติด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จได้ด าเนินการตามนโยบายภาครัฐ  โดยมีการอบรมให้ความรู้ในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แกประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลเสม็จ 
 

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จได้ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสด้านต่าง ๆ  เช่น  

จัดซื้อเครื่องอุปโภค – บริโภคให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่ต าบลเสม็จ  และด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต าบลเสม็จในวันส าคัญต่าง ๆ  เช่น  วันผู้สูงอายุ  วันสงกรานต์  เป็นต้น 

๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

๕.๑.๑ ต าบลเสม็จมีถนนหลัก  2  สาย  ส าหรับใช้สัญจรติดต่อกับอ าเภอส าโรงทาบ  ได้แก่ 

- สายที่  1  จากบ้านส าโรงทาบ – บ้านสังแก – บ้านตาก่ า – บ้านจังเกา (ต.หนองไผ่
ล้อม) ถึง  อ าเภอส าโรงทาบ 

- สายที่  2  จากบ้านโนนชัย–บ้านเสม็จ–บ้านหนองม้า–บ้านค้อ (ต.หนองฮะ) ถึง  
บ้านขอนแก่น (ต.หนองฮะ) – บ้านหนองดุม (ต.ศรีสุข)  ถึง  อ าเภอส าโรงทาบ 
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ถนนส่วนใหญ่ในต าบลเสม็จ  เป็นถนนลาดยาง  ส่วนภายในหมู่บ้านต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนดินลงหินคลุก  ถนนดิน  และถนนดินลงหินคลุกผสมลูกรัง 

  ๕.๑.๒ การคมนาคมแยกตามหมู่บ้าน 

หมู่ที่/บ้าน ประเภทถนน 
ระยะทาง 
(เมตร) 

ที่มาของถนน 
หมายเหตุ 

ด าเนินการเอง ถ่ายโอน 
1/เสม็จ ถนนลาดยาง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนดิน 
ถนนดินลงหินคลุก 
ถนนทางเกวียน 

๘๐0 
2,๕๘0 
๑,๓๐๐ 

๔๐0 
๑,๖๐๐ 

√ 
√ 
√ 
- 

- 
- 
- 
- 

 

2/หนองม้า ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนดิน 
ถนนดินลงหินคลุก 
ถนนทางเกวียน 

๒,๕๐0 
600 

๔,๖๐๐ 
๕,๔๘๐ 

√ 
√ 
√ 
- 

- 
- 
- 
- 

 

3/สังแก ถนนลาดยาง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนดินถม 
ถนนดินลงหินคลุก 

4,000 
8๔0 

๑,๙๘0 
2,๖๖0 

- 
√ 
√ 
√ 

√ 
- 
- 
- 

บ้านส าโรงทาบ-บ้านสังแก 
(สายหน้า รพ.ส าโรงทาบ -

บ้านจังเกา) 

4/สองห้อง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนดินถม 

1,000 
1,260 

√ 
√ 

- 
- 

 

5/โนนชัย ถนนลาดยาง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนดินถม 
ถนนดินลงหินคลุก 

๕๐0 
๓4๐ 

1,๒๕0 
๒,๐๐0 

√ 
√ 
√ 
√ 

- 
- 
- 
- 

 

6/ตาก่ า ถนนลาดยาง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนดินลงหินคลุก 

๑,๖๐๐ 
๘๖0 

๗๐ 

- 
√ 
√ 

- 
- 
- 

ตาก่ า-จังเกา 
(ด าเนินการโดย

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์) 

7/หนองพรม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนดินถม 
ถนนดินลงหินคลุก 
ถนนดินลงลูกรัง 

1,๒๓0 
๖00 
๕๓๐ 
๗๐๐ 

√ 
√ 
√ 
- 

- 
- 
- 
- 

 

8/ศรีสวัสดิ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๙๗0 √ -  

รวม 

ถนนลาดยาง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนดินถม 
ถนนดินลงหินคลุก 
ถนนดินลงลูกรัง 

๖,๙๐0 
๙,๐๙๐ 
๕,1๓0 

๑๐,๗๒๐ 
๑,๕๐๐ 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

√ 
- 
- 
- 
- 
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๕.๒ การไฟฟ้า 
การไฟฟ้ามีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทั้งพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  จ านวน  ๗๖๐  

ครัวเรือน 
๕.๓ การประปา 
  การประปา  มีระบบประปาใช้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทั้ งพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  

จ านวน  ๕  แห่ง  ได้แก่ 
๕.๓.๑ ระบบประปาบ้านเสม็จ  หมู่ที่  1  ผลิตและแจกจ่ายตามระบบครอบคลุมบ้านเสม็จ      

หมู่ที่  ๑  และบ้านโนนชัย  หมู่ที่  ๕  รวม  ๓๐๑  ครัวเรือน 
๕.๓.๒ ระบบประปาบ้านหนองม้า  หมู่ที่  ๒  ผลิตและแจกจ่ายตามระบบครอบคลุมบ้าน

หนองม้า  หมู่ที่  ๒รวม  ๑๘๓  ครัวเรือน 
๕.๓.๓ ระบบประปาบ้านสองห้อง  หมู่ที่ ๔  ผลิตและแจกจ่ายตามระบบครอบคลุมบ้านสอง

ห้องหมู่ท่ี๔รวม  ๙๕  ครัวเรือน 
๕.๓.๔ ระบบประปาบ้านตาก่ า  หมู่ที่  ๖  ผลิตและแจกจ่ายตามระบบครอบคลุมบ้านตาก่ า  

หมู่ที่  ๖, บ้านสังแก  หมู่ที่  ๓, บ้านศรีสวัสดิ์  หมู่ที่  ๘  รวม  ๒๑๘  ครัวเรือน 
๕.๓.๕ ระบบประปาบ้านหนองพรม  หมู่ที่  ๗  ผลิตและแจกจ่ายตามระบบครอบคลุมบ้าน

หนองพรม  หมู่ที่  ๗  รวม  ๕๔  ครัวเรือน 

๕.๔ โทรศัพท ์
  ปัจจุบันทุกชุมชนในต าบลเสม็จใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

  ที่ท าการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน (103) บ้านสังแก  จ านวน  ๑  แห่ง 

๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร 
  การเกษตรกรรม  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  โดยพึ่งพาอาศัย

น้ าฝนเป็นหลักในการท าการเกษตร  มีพ้ืนที่การเพาะปลูก  ได้แก่ท านา  ท าไร่  หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตร  เกษตรกรส่วนใหญ่จะไปรับจ้างเป็นอาชีพเสริม  ค้าขาย  และประกอบอาชีพอ่ืนๆ 

๖.๒ การประมง 
  การประมงเนื่องจากสภาพโดยทั่วไปไม่เหมาะสมต่อการท าประมง  ดังนั้น  การเลี้ยงปลาจึง

เลี้ยงไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  หรือท าการเลี้ยงปลาในนาข้าวช่วงฤดูท านา 
๖.๓  การปศุสัตว์ 
  การปศุสัตว์  ประชาชนท าการเลี้ยงสัตว์  เพ่ือใช้ในการบริโภคในครัวเรือนและค้าขายบ้าง

บางส่วน  เช่น  โค  กระบือ  เป็ด  ไก่  สุกร  เป็นต้น 
๖.๔ การบริการ 
  พ้ืนที่ต าบลเสม็จ  มี  จ านวน  ๘  หมู่บ้าน  เป็นชุมชนขนาดเล็กการบริการด้านต่าง ๆ  จึงมี

การด าเนินการในชุมชน 
๖.๕ การท่องเที่ยว 
  ต าบลเสม็จไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีต าบล 
๖.๖ อุตสาหกรรม 
  การอุตสาหกรรม  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ยังไม่มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
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๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 การพานิชยกรรมประชากรบางส่วนประกอบอาชีพค้าขายและด าเนินกิจการเชิงพาณิชย์ 

ร้านค้า    ๓1 แห่ง 
ร้านเฟอร์นิเจอร์     ๑ แห่ง 
โรงสีข้าว   ๑4 แห่ง 
ฟาร์มสุกร     ๒ แห่ง 
ร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง    ๑ แห่ง 
เสาสัณญาณโทรศัพท์    ๒ แห่ง 

                               ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์    2      แห่ง 
   ร้านเกม      1      แห่ง 
   ขายน้ าเต้าหู้     1      แห่ง 

๖.๘ แรงงาน 
  ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว    

ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป 

๗.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

ต าบลเสม็จมีหมู่บ้าน/ชุมชน  ๘  หมู่บ้าน  ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  ๓,๕๑9 คน  แยกเป็น
ชาย  ๑,๗๔9  คน  หญิง  ๑,๗70  คน 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 บ้านเสม็จ 287 294 581 121 
2 บ้านหนองม้า 453 454 907 183 
3 บ้านสังแก 230 269 499 106 
4 บ้านสองห้อง 189 187 376 95 
5 บ้านโนนชัย 204 189 393 89 
6 บ้านตาก่ า 164 153 317 66 
7 บ้านหนองพรม 118 129 247 54 
8 บ้านศรีสวัสดิ์ 104 95 199 46 

รวม ๑,๗๔9 ๑,๗๔9 ๓,๕19 765 

 
๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
  การเกษตรกรรม  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  โดยพ่ึงพาอาศัย

น้ าฝนเป็นหลักในการท าการเกษตร  มีพื้นท่ีการเพาะปลูก  ได้แก่ท านา  ท าไร ่
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๗.๓ ข้อมูลแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ต าบลเสม็จมีแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร   

- ล าน้ า, ล าห้วยจ านวน  2  สาย  ได้แก่  ล าห้วยจริงและล าห้วยหว้า 
- บึง, หนอง, และอ่ืน ๆ  จ านวน  12  แห่ง  ได้แก่ หนองเสม็จ, หนองสังข์,หนองม้า, หนองคู

แก้ว, หนองเปือย, หนองตาก่ า, หนองแคน, หนองสองห้อง, สระน้ าหนองพรม, สระน้ าทัดทอง, สระโรงเรียนบ้าน
โนนชัย  และสระน้ าสาธารณะประโยชน์บ้านศรีสวัสดิ์ 

๗.๔ ข้อมูลแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค) 
  ๗.๔.๑ ต าบลเสม็จ  มีระบบประปาใช้อุปโภคอย่างทั่วถึงครอบคลุมทั้งพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน

ต าบลเสม็จ  จ านวน  ๕  แห่ง  ได้แก่ (งบประมาณจากโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ  หมู่บ้านละ  500,000  บาท) 

๗.๔.๑.๑ ระบบประปาบ้านเสม็จ  หมู่ที่  1  ผลิตและแจกจ่ายตามระบบครอบคลุมบ้าน
เสม็จ  หมู่ที่  ๑  และบ้านโนนชัย  หมู่ที่  ๕  รวม  ๓๐๑  ครัวเรือน 

๗.๔.๑.๒ ระบบประปาบ้านหนองม้า  หมู่ที่  ๒  ผลิตและแจกจ่ายตามระบบครอบคลุม
บ้านหนองม้า  หมู่ที่  ๒  รวม  ๑๘๓  ครัวเรือน 

๗.๔.๑.๓ ระบบประปาบ้านสองห้องหมู่ที่ ๔  ผลิตและแจกจ่ายตามระบบครอบคลุมบ้าน
สองห้องหมู่ที ่ ๔ รวม  ๙๕  ครัวเรือน 

๗.๔.๑.๔ ระบบประปาบ้านตาก่ า  หมู่ที่  ๖  ผลิตและแจกจ่ายตามระบบครอบคลุมบ้านตา
ก่ า  หมู่ที่  ๖, บ้านสังแก  หมู่ที่  ๓, บ้านศรีสวัสดิ์  หมู่ที่  ๘  รวม  ๒๑๘  ครัวเรือน 

๗.๔.๑.๕ ระบบประปาบ้านหนองพรม  หมู่ที่  ๗  ผลิตและแจกจ่ายตามระบบครอบคลุมบ้าน
หนองพรม  หมู่ที่  ๗  รวม  ๕๔  ครัวเรือน 

๗.๔.๒ ต าบลเสม็จมีสถานที่ผลิตน้ าเพื่อใช้ในการบริโภคประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน  ๔  แห่ง  ได้แก่   
๗.๔.๒.๑ โรงน้ าดื่มบ้านเสม็จ  หมู่ที่  ๑ 
๗.๔.๒.๒ โรงน้ าดื่มบ้านสองห้อง  หมู่ที่  ๔ 
๗.๔.๒.๓ โรงน้ าดื่มบ้านหนองพรม  หมู่ที่  ๗ 
๗.๔.๒.๔ โรงน้ าดื่มบ้านศรีสวัสดิ์  หมู่ที่  ๘  

๘.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 ๘.๑ การนับถือศาสนา  ประชาชนต าบลเสม็จ  หมู่ที่  ๑ – ๘  นับถือศาสนาพุทธ 
  ศาสนสถานในต าบลเสม็จมีจ านวน  ๕  แห่ง  ได้แก่ 
   ๑ วัดบ้านเสม็จ  บ้านเสม็จ  หมู่ที่  ๑ 
   ๒ วัดบ้านหนองม้า  บ้านหนองม้า  หมู่ที่  ๒ 
   ๓ วัดสหมิตรบ ารุง  บ้านสังแก  หมู่ที่  ๓ 
   ๔ วัดชัยมงคลบ้านโนนชัย  หมู่ที่  ๕ 
   ๕ ทีพั่กสงฆ์บ้านหนองพรม  บ้านหนองพรม  หมู่ที่  ๗ 

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี  จะมีการรดน้ าด าหัวให้แก่ผู้สูงอายุในทุกชุมชน  ช่วงเดือนพฤษภาคม  

จะมีประเพณีบุญบั้งไฟ  และช่วงออกพรรษาของทุกปีในทุกชุมชนจะมีการแห่ปราสาทผึ้ง 
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาที่โดดเด่น  จะมีพิธีการร าแกลมอ  เพ่ือเป็นการเคารพผีบ้านที่นับถือ 
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  ภาษาถ่ิน  ต าบลเสม็จจะมีภาษาถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์  คือ  ภาษากูย  โดยมีภาษาไทยเป็นภาษา
ราชการ 

 8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า  ผลิตและทอพรมเช็ดเท้า 
  กลุ่มทอผ้าไหมกูย  ผลิตผ้าไหม  

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 น้ า  ทรัพยากรน้ าในพ้ืนองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ได้แก่ 

- ล าน้ า, ล าห้วยจ านวน  2  สาย  ได้แก่  ล าห้วยจริงและล าห้วยหว้า  
- บึง, หนอง, และอ่ืน ๆ  จ านวน  12  แห่ง  ได้แก่ หนองเสม็จ, หนองสังข,์หนองม้า,หนองคู

แก้ว, หนองเปือย, หนองตาก่ า, หนองแคน, หนองสองห้อง, สระน้ าหนองพรม, สระน้ าทัดทอง, สระโรงเรียน
บ้านโนนชัย  และสระน้ าสาธารณะประโยชน์บ้านศรีสวัสดิ์ 

9.2 ป่าไม้  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 
9.3  ภูเขา  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  ไม่มีพ้ืนที่ภูเขา 

9.4  คุณภาพของทรัพยากร  พ้ืนที่โดยทั่วไปมีสภาพเป็นที่ราบสูง  ซ่ึงต้องรอฤดูฝน
เพ่ือท าการเกษตร                        
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                      โครงสร้างส่วนราชการ 
                  องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (1) 

ส านักปลัด อบต.               
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคด ี
- งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 
- งานกิจการสภาฯ 
- งานสวัสดิการสังคม 
- งานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสรมิการเกษตร 
- งานเลือกตั้ง 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัฒนาจัดเก็บ

รายได ้
- งานทะเบียน

ทรัพย์สินและพัสด ุ
- งานทะเบียน

พาณิชย ์
 
 
 
 
 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 

กองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา 

ระดับต้น) 

- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและ

ควบคุมอาคาร 
- งานผังเมือง 
- งานประสาน

สาธารณูปโภค 
- งานไฟฟ้าสาธารณะ 

 
 
 
 
 

- งานบริหาร
การศึกษา 

- งานส่งเสรมิ
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

- งานส่งเสรมิกีฬา
และนันทนาการ 

- งานส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 
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2.3จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning )  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
 การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning )  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ
ก าหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810./ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีการ
ก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์  ( Positioning ) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  2 
ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ ควรเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ 
ส่งเสริมภาคการเกษตร พัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเทียวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอม ด้วยการสร้าง
คุณค่าเพ่ิมและพัฒนาเส้นทาง ดังนั้น ทิศทางบริหารจัดการต าบลจึงมุ่งเน้นพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาด้านการศึกษา 
เศรษฐกิจภายในต าบลเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ภาคการเกษตร 
การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และยังต้องมีการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยยึดหลัก “พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษา การคมนาคม
สะดวก” 
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บทท่ี 3 
แผนยุทธศาสตร์ 

 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วย การแสดงความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนระดับชาติ (national 
plan) นโยบายของรัฐบาลนโยบายประชารัฐและตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (mission) และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
(Localdevelopment) โดยน าเสนอดังนี้ 
 3.1   กรอบแนวความคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1.1 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริการราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่นโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (แผนพัฒนา
จังหวัด) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจั งหวัด ยุทธศาสตร์อ าเภอ (แผนพัฒนา
อ าเภอ) 

ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบันที่ใช้ในการพัฒนา มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยิ่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์

กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 11(พ.ศ. 2555-2559) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) ได้จัดท าขึ้นใน
ช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมาในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๘–๑๐สังคมไทยได้อัญเชิญ
หลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัว
ชุมชนสังคมจนถึงระดับประเทศซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่าง
มั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
  ในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องเพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ในการจัดท า
แผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑ครั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ให้
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ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชนระดับภาคและระดับประเทศในทุก
ขั้นตอนของแผนฯอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศรวมทั้ง
ร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯเพ่ือมุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็น
ธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑จึงเป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นเพ่ือเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
ธรรมรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันยังจ าเป็นต้องบริหารจัดการแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ให้
บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในสังคมไทยซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืน 
 
 สรุปสาระส าคัญ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2547 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546ก าหนดให้
คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (มาตรา 13 และ 14) และแผนนิติบัญญัติ (มาตรา 15) 
เพ่ือใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาสี่ปี รวมทั้งส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในระยะ 4 ปีให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญัติ (มาตรา 16) ทั้งนี้
เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีมีทิศทางสามารถคาดการณ์ได้ (predictable) และเป็นระบบ 
(programmable) ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีจะต้องบริหารให้เกิดผลตามที่ก าหนดไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้วย และเพ่ือให้การด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2547 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2547 
 
แนวปฏิบัติทั่วไปเม่ือสภาสิ้นอายุ 
 เมื่อสภาสิ้นอายุ ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีจะต้องพ้นจากต าแหน่ง แต่คณะรัฐมนตรียังต้องปฏิบัติหน้าที่ไป
จนกว่าคณะรัฐมนตรีใหม่เข้ารับหน้าที่ ณ วันที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ ซึ่งใน
กรณีของรัฐบาลนี้ วันเลือกตั้งที่ก าหนดไว้คือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 ตามกฎหมายจะต้องมีการเรียกประชุม
สภาภายใน 30 วัน  
วันสุดท้ายที่จะสามารถเรียกประชุมสภาได้คือวันที่ 7 มีนาคม 2548 ซึ่งคาดว่าจะมีการเลือกประธานรัฐสภาใน
วันนั้น และวันถัดมามักจะเป็นการประชุมสภาเพ่ือเลือกนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตามเม่ือมีการเลือก
นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้ว แต่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดเดิมยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ดังนั้นในช่วงเวลานี้จะมี
นายกรัฐมนตรี 2 คน และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ได้ก าหนดให้ข้าราชการสามารถรายงานข้อราชการต่อ
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้ เพ่ือให้การส่งมอบงานต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น 
 โดยทั่วไปมักมีความเข้าใจว่าคณะรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสภาสิ้นอายุคือ คณะรัฐมนตรีรักษาการ 
ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะโดยหลักกฎหมายจะไม่มีการใช้ค าว่า “รักษาการ” กับนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสภาสิ้นอายุ ทั้งนี้เพราะคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตีความว่า 
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รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้รัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ตามอ านาจหน้าที่เดิมต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีใหม่เข้ารับหน้าที่  
จึงไม่ใช่เป็นการรักษาการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ในมติ
คณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสภาสิ้นอายุจะไม่พิจารณาอนุมัติเรื่องเชิงนโยบาย แต่ยัง
สามารถเสนอกฎหมายได้หากเห็นสมควร ทั้งนี้เพ่ือจะได้ส่งร่างกฎหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(สคก.) ตรวจสอบก่อน และเมื่อ สคก. ตรวจร่างกฎหมายเสร็จแล้วจะต้องเสนอกลับมาที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่อาจไม่เห็นด้วยและไม่เสนอกฎหมายนั้นต่อสภาก็ได้ 
 
สาระของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท า 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 

เมื่อสภาสิ้นอายุหรือยุบสภาซึ่งเป็นเหตุให้คณะรัฐมนตรีพ้นต าแหน่งนั้น ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นมาโดยอัตโนมัติ 2 
คณะ คือ  

(1) คณะกรรมการจัดท ารายงานสรุปภาวะของประเทศ มีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อธิบดี
กรมบัญชีกลาง ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้แทนส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการ มีหน้าที่สรุปและจัดท ารายงานภาวะเศรษฐกิจและสังคมใน 4 ปีที่ผ่านมา 
รวมทั้งประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และสังคมในอีก 4 ปีข้างหน้า  

(2) คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นประธาน เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และผู้แทนส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการ มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลผลการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในรอบ 4 
ปีที่ผ่านมา  

ทั้งนี้ ข้อมูลจากทั้ง 2 คณะกรรมการจะส่งให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เพ่ือใช้ในการจัดท านโยบายบริหาร
ราชการแผ่นดินต่อไป 
 ส าหรับการด าเนินการของคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลนั้น ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ฯ ได้ก าหนดให้
ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ตามที่
คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลก าหนดและส่งให้คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีพ้นต าแหน่งซึ่งในครั้งนี้ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการทั้งในส่วน
ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วและที่อยู่ระหว่างด าเนินการ แล้วส่งให้คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลภายในวันที่ 25 
มกราคม 2548 
 ในส่วนของการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น จะมีคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ประกอบด้วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยคณะกรรมการนี้จะต้องจัดท าแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่ง
การด าเนินการในขั้นตอนนี้จะต้องขอความร่วมมือจากทุกส่วนราชการมาร่วมจัดท าด้วย  
 ส าหรับการจัดท าแผนนิติบัญญัติ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
จะร่วมกันจัดท าแผนนิติบัญญัติเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน 120 วันนับแต่วันที่แผนการบริหารราชการ
แผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา นอกจากนั้น ส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปีและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามเวลาที่ก าหนดอีกด้วย  
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การเตรียมการของส่วนราชการ 
 จากก าหนดการเลือกตั้งที่ก าหนดเวลาไว้ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 คาดว่าจะมีการประชุมสภาในครั้ง
แรกไม่เกินวันที่ 7 มีนาคม 2548 ก าหนดเลือกนายกรัฐมนตรีไม่เกินวันที่ 18 มีนาคม 2548 และถวายสัตย์ฯ 
ภายใน 25 มีนาคม 2548 การแถลงนโยบายรัฐบาลจะอยู่ในช่วงประมาณ 30 – 31 มีนาคม 2548 หรือ 1 
เมษายน 2548 ดังนั้น แผนการบริหารราชการแผ่นดินจะต้องจัดท าแล้วเสร็จภายใน 30 เมษายน 2548 อย่างไรก็
ดี เนื่องจากการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินจะต้องเป็นกรอบการจัดท างบประมาณ และส านัก
งบประมาณได้ก าหนดเวลาการจัดท าแผนงบประมาณไว้ การจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินจะต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 19 เมษายน 2548 เพ่ือให้กรอบการจัดท างบประมาณสอดคล้องกับแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้น การจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินจะต้องด าเนินการเสร็จก่อนเวลาที่
กฎหมายก าหนด รวมทั้งต้องมีการด าเนินการเตรียมการล่วงหน้าของส่วนราชการใน 2 เรื่อง คือ  
 (1) รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 4 ปีขอให้ส่วนราชการจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการ
ตามแบบรายงาน 2 แบบ คือ (1) แบบรายงาน รข-1 ส าหรับกรณีการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และ (2) แบบ
รายงาน รข-2 ส าหรับกรณีอยู่ระหว่างด าเนินการ โดยขอให้ส่งรายงานแก่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน
วันที่ 25 มกราคม 2548 เพื่อคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลจะได้ด าเนินการต่อไป 
 (2) จัดท าร่างแผนการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนของส่วนราชการล่วงหน้า 

ขอให้ส่วนราชการพิจารณาว่ามีภารกิจใดท่ีจะต้องด าเนินการในระยะ 4 ปีข้างหน้าตามยุทธศาสตร์ที่ส่วน
ราชการได้ก าหนดไว้ เพ่ือใช้เป็นร่างแผนการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนที่ตนรับผิดชอบ  
สรุป 

การจัดท านโยบายรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมา มักจัดท าโดยฝ่ายราชการประจ าซึ่งกลไกหลักคือส านักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นโยบายรัฐบาลที่ผ่านมาจึงมีสาระใกล้เคียงกันคือสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ สศช. จัดท า ต่อมาเมื่อพัฒนาการทางการเมืองได้ก้าวหน้ามากขึ้น
ประกอบกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันส่งเสริมให้การเมืองมีความเข้มแข็งกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต พรรคการเมืองได้
เริ่มน านโยบายของพรรคมาก าหนดเป็นนโยบายรัฐบาล จักรกลใหญ่ในการก าหนดนโยบายจึงไม่ใช่ฝ่ายราชการ
ประจ าอีกต่อไป หากแต่เป็นฝ่ายการเมือง 

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายราชการประจ าจะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้ารองรับการเข้ามาบริหารประเทศของ
รัฐบาลใหม่ จะเห็นได้จากตัวอย่างในหลาย ๆ ประเทศ เช่น ในสหราชอาณาจักร การจัดท านโยบายรัฐบาล
สามารถด าเนินการได้รวดเร็วมาก สมเด็จพระราชินีนาถทรงแถลงนโยบาย (Speech from the Throne) ภายใน 
1 สัปดาห์เมื่อมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีทั้งนี้เพราะข้าราชการอังกฤษมีการเตรียมการจัดท านโยบายรัฐบาล
ล่วงหน้า โดยประเมินผลการบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมาและรวบรวมนโยบายและสัญญาของพรรคการเมือง
ทีค่าดว่าจะมาเป็นรัฐบาลในช่วงเลือกตั้ง ท าให้สามารถทราบว่าหากพรรคใดพรรคหนึ่งนี้เป็นรัฐบาล จะมีเรื่อง
อะไรที่ต้องน ามาก าหนดเป็นนโยบายเพื่อด าเนินการบ้าง ดังนั้น การประชุมเพ่ือเตรียมการของส่วนราชการใน
วันนี้จึงนับว่าเป็นการเตรียมการร่วมกันอย่างที่ส่วนราชการในต่างประเทศกระท ากันเป็นปกติ 
 กล่าวโดยสรุป เมื่อสภาสิ้นอายุจะต้องมีการด าเนินการเพ่ือจัดท าแผนทั้งสิ้น 4 แผนตามก าหนด
ระยะเวลาต่างๆ กล่าวคือ  
 (1) แผนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี จัดท าโดย 4 หน่วยงานหลัก คือ ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และส านักงบประมาณ ภายใน 90 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
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(2) แผนนิติบัญญัติจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ภายใน 120 วันนับแต่วันที่แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(3) แผนปฏิบัติราชการแผ่นดิน 4 ปี ของส่วนราชการ จัดท าโดยส่วนราชการภายใน 60 วันนับแต่วันที่
แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(4) แผนปฏิบัติราชการแผ่นดินประจ าปีของส่วนราชการ จัดท าโดยส่วนราชการแล้วเสนอรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบก่อนเสนอค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณต่อไป 
 

นโยบายของรัฐบาล ( พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เน้น

ความมั่นคงและไร้ทุจริต มีทั้งสิ้น 11 ด้าน ดังนี้ 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของ
ชาติ โดยไม่ค านึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการ
ทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้
แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 

 

2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
- การบริหารจัดการชายแดน 
- การสร้างความมั่นคงทางทะเล 
- การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
- การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
- การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือ

ป้องกันแก้ไขข้อพิพาทต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาค
และพหุภาคี 

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึงและ
พัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ 
และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์
กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 

2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษา
อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุมคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ 

2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ
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หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานโดย

ให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน 
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงาน

ข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่
จ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 

3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 

3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่
เหมาะสมเพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืนและ
โรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการ
คลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลาย 
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศ
ไว้แล้ว 

3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากิจของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือ
ครองให้แก่ผู้ทีอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่
เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขต
พ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน 

 

4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา

ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจ
บริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิ
เลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็น
แนวทางหนึ่ง 

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 

4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มี
วุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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4.5 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
ส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรอ งดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
 

5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี

คุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพ 

5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไก
จัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและ
ทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 

5.3 ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคมเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการ
และกฎหมายที่รัดกุม 

 

6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่

ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนด

ภายในสิ้นปีนี้ 
6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้จัดท าไว้โดยน า

หลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้ความส าคัญในการบูร
ณาการงบประมาณ และความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วยทบทวน
การลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

6.3 กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี 

6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่นลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่อง
ปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง 

6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินคา้และมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 

6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจาก
การประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้ 

6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน เพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัว
ของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 

6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล โดยระดมความ
คิดเห็นเพื่อหาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งด าเนินการสร้าง
แหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 

6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่เหมาะสม
ระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและ
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น้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการ
พัฒนาพลังงาน 

 

6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้ไว้
ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลแต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้นและขยาย
รากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ซึ่งจะจัดเก็บทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยให้
มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด 
 รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อยและยกเลิกการยกเว้นภาษี
ประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 

6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจ านวนสูงมากกว่า 700,000 ล้าน
บาทและเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศ
น้อยลงโดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช าระคืน
ให้นานที่สุดเพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคต 

6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
- ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และ

รถไฟฟ้าเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไป
ท าได้ทันท ี

- ด้านการคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศ
ยานดอนเมืองและท่าอากาศยายานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ด้านการคมนาคมทางน้ า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุน
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศเริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจน
ผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยง
กับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก 

6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่ วยงานใน
ระดับนโยบายหน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูและระบบรางเพ่ือท า
หน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การ
บ ารุงรักษาและการบริการจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ 

6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายและ
มาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทกกการเป็น
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ 

6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ 
อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใ ช้เทคโนโลยีขั้นสูงส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 

6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็งสามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ 
 

7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
- เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อน

ตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ( ACMECS ) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน 

- พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าขายแดนและโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน 
พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน 
ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 
 

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ
นวัตกรรม 

8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่า 1  %  
ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือให้
ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน 

8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่นด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ไฟฟ้า 
การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม
ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 

 
9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์

อย่างย่ังยืน 
9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยให้

ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชน
เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ 

9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 

9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพจัดให้มี
แผนบริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่ใดที่
สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะ
วางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษโดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐานและพัฒนา
ระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เด็ดขาด 
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10.การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติชอบในภาครัฐ 

10.1 จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึด
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางในในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาค
ธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ 
โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามท่ีกฎหมายเอ้ือให้สามารถด าเนินการได้ 

10.2 ในระยะแรกกระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวาง
มาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
สร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน 

ในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการ
สาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

10.3 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้อ ง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 

 

11.การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนๆ ที่

ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น 
 11.2 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
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วิสัยทัศน์ ( Vision)   
 “เมืองเกษตรอินทรีย์ วิถีช้างไทย ผ้าไหมสุรินทร์ สู่สากล” 
 “ Organic Silk Route City of Thailand Surin Elephant internationally” 
พันธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ 
2. สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม 
3. บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
4. เสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน 

เป้าประสงค์ ( Objective) 
1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ภาคเกษตร การค้า

ชายแดนและการท่องเที่ยว 
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างความมั่นคงทางสังคม และเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา

ความมั่นคงบริเวณชายแดน 
3. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic lssues) 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการ

ท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goals) 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

- เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการ

ท่องเที่ยว 
- เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
- เพ่ือบริหารจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
- เพ่ือพัฒนาคน และสังคมสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 
- เพ่ือสร้างความม่ันคงบริเวณชายแดน 

 
กลยุทธ์ (Strategies) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
1.1 ด้านพัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ (โซนนิ่ง) 
1.2 เพ่ิมขีดความสามารถสามารถด้านพื้นที่ การผลิต และการแปรรูปการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
1.3 สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
1.4 ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาด 
1.5 พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์และกลุ่มเกษตรมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
1.6 พัฒนาระบบชลประทานและเพ่ิมแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร 

 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการ

ท่องเที่ยว 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ 
2.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.3 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล 
2.4 ยกระดับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2.5 พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน 
2.6 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.7 ส่งเสริมการค้า การลงทุน การตลาด การท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างมีส่วนร่วม 
3.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
3.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือสร้างความม่ันคงทางพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
3.4 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
4.1 พัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.2 พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐให้ได้มาตรฐาน 
4.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
4.4 สนับสนุนการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี 
4.5 ส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
4.6 ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติด 
4.7 ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
4.8 ส่งเสริมเครือข่ายการเฝ้าระวังทางสังคม 
4.9 พัฒนาระบบสวัสดิการ และความม่ันคงทางสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
4.10 ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการมีงานท า การเข้าถึงสิทธิด้านประกันสังคมและสิทธิด้าน

แรงงาน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 

5.1 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน 
5.2 การพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการศึกษา และการสาธารณสุขกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
5.3 การพัฒนาความสัมพันธ์ด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
5.4 การพัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูปโภค และการสื่อสาร 
5.5 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามพื้นท่ีชายแดน 

แผนงาน (Plan) 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

1.1 กลยุทธ์ :  พัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ (โซนนิ่ง) 
1.1.1 แผนงานการก าหนดพื้นที่ท ากรเกษตรให้เหมาะสม (โซนนิ่ง) 
1.1.2 แผนงานส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 

1.2 กลยุทธ์ :  เพ่ิมขีดความสามารถด้านพ้ืนที่ การผลิต และการแปรรูปการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
1.2.1 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

อย่างเป็นระบบ 
1.2.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

1.3 กลยุทธ์ :  สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
1.3.1 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 

1.4 กลยุทธ์ :  ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาด 
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1.4.1 แผนงานส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ 
1.5 กลยุทธ์ :  พัฒนาระบบชลประทานและเพ่ิมแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร 

1.5.1 แผนงานพัฒนาแหล่งน้ าและพ้ืนที่ระบบชลประทาน 
1.5.2 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาระบบกระจายน้ าเพ่ือการเกษตร 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 
2.1 กลยุทธ์:  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ 

2.1.1 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการ 
2.2 กลยุทธ์ :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

2.2.1 แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ธุรกิจบริการและสิ่งอ านวยความ 
สะดวก 

2.3  กลยุทธ์ :  ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล 
2.3.1 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
2.3.2 แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

2.4   กลยุทธ์ :  ยกระดับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2.4.1 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเข้าสู่มาตรฐานสากล 

 
2.5 กลยุทธ์ :  พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน 

2.5.1 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด 
2.6 กลยุทธ์:  พัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ (โซนนิ่ง) 

2.6.1 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.7  กลยุทธ์ :  ส่งเสริมการค้า การลงทุน การตลาด การท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ 

2.7.1 แผนงานส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้ งการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ 

2.7.2 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.7.3 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3.1 กลยุทธ์ :  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 

3.1.1 แผนงานการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3.1.2 แผนงานส่ งเสริมและสนับสนุน ให้  อปท . มี ส่ วนร่ วม ในการบริห ารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1.3 แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
3.1.4 แผนงานส่งเสริมและป้องกันมลพิษจากอุตสาหกรรม 

3.2 กลยุทธ์ :  การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
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3.2.1 แผนงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
3.2.2 แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

3.3 กลยุทธ์ :  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงานและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

3.3.1 แผนงานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน 
3.3.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

3.4 กลยุทธ์ :  พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
3.4.1 แผนงานบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ 
3.4.2 แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ า 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
4.1 กลยุทธ์ :  พัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.1.1 แผนงานบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ 
4.1.2 แผนงานส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.1.3 แผนงานส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.1.4 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

4.2 กลยุทธ์ :  พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐให้ได้มาตรฐาน 
4.2.1 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 

4.3 กลยุทธ์ :  ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
4.3.1 แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
4.3.2 แผนงานส่งเสริมการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เด็กและ

เยาชน 
4.4 กลยุทธ์ :  สนับสนุนการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี 

4.4.1 แผนงานส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
4.4.2 แผนงานส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงาม 

4.5 กลยุทธ์ :  ส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
4.5.1 แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนน 
4.5.2 แผนงานส่งเสริม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

 
4.5.3 แผนงานบังคับใช้กฎหมาย 

4.6 กลยุทธ์ :  ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติด 
4.6.1 แผนงานป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติด 
4.6.2 แผนงานป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.6.3 แผนงานส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพ

ติด 
4.6.4 แผนงานแก้ไข ฟ้ืนฟู และสงเคราะห์ผู้กระท าผิด 
4.6.5 แผนงานบ าบัดรักษา ติดตาม ช่วยเหลือ และฟ้ืนฟูผู้ผ่านการบ าบัด 

4.7 กลยุทธ์ :  ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
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4.7.1 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งและจิตส านึกของภาคประชาชนและสถาบันครอบครัว
บนพื้นฐานความเสมอภาค 

4.7.2 แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย 
 

4.7.3 แผนงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
4.8 กลยุทธ์ :  ส่งเสริมเครือข่ายการเฝ้าระวังทางสังคม 

4.8.1 แผนงานพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม 
4.9 กลยุทธ์ :  พัฒนาระบบสวัสดิการ และความม่ันคงทางสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

4.9.1 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม การดูแลเด็ก เยาวชน ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ สตรี และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การดูแลเด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี 
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

4.9.2 แผนงานส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรี 
4.9.3 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการชุมชนสู่สังคมสวัสดิการ 

4.10  กลยุทธ์ :  ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการมีงานท า การเข้าสิทธิด้านประกันสังคมและ
สิทธิด้านแรงงาน 

4.10.1 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการมีงานท า 
4.10.2 แผนงานส่งเสริมแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้เข้าถึงสิทธิด้านประกันสังคมและ

สิทธิด้านแรงงาน 
4.10.3 แผนงานคุ้มครองคนหางานและแรงงาน 
4.10.4 แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 
5.1 กลยุทธ์ :  พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน 

5.1.1 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านในบริเวณชายแดนให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 

5.1.2 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนในพื้นท่ีชายแดน 
5.2 กลยุทธ์ :  ส่งเสริม พัฒนา ระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตามแนวชายแดน 
5.2.1 แผนงานปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยบริเวณ

พ้ืนที่ชายแดน 
5.2.2 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นท่ีชายแดน 

5.3 กลยุทธ์ :  ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
5.3.1 แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
3.1.2 การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางพัฒนา 
อธิบายถึงขอบเขตการใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น สภาพการณ์บังคับใช้และผลการบังคับใช้ แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลแจนแวนยังมิได้
ด าเนินการวางผังเมืองเฉพาะในเขตพ้ืนที่ต าบลแจนแวน แต่จะต้องด าเนินการในส่วนของผังเมืองรวมในอนาคต 
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3.1.3  การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหาร 

          1. นโยบายเร่งด่วน 
              1.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้น าชุมชนเข้าถึง และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือใช้เป็น  
                    ข้อมูลในการพัฒนาต าบลเสม็จ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ต่อไปในอนาคต 
              1.2 จัดส ารวจถนนทุกเส้นทางที่มีอยู่เพื่อด าเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้คงสภาพพร้อมใช้ 
                   งาน 
              1.3 จัดส ารวจพื้นที่จุดเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

    1.4 ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามเส้นทางหลักทุกหมู่บ้านตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
                    เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
              1.5 ปรับปรุงการให้บริการ เกี่ยวกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาต ของผู้มาติดต่อราชการประเภท  
                   ต่าง ๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  
          2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
              2.1 ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรอง ให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน  
                    ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี  
              2.2 ด าเนินการก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ าประปา บ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ือ 
                    การเกษตร การอุปโภคบริโภค 
              2.3 ขยายการบริการไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงพัฒนาระบบ 
                    จ าหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

    2.4 การวางระบบผังเมืองท้องถิ่น 
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  
    3.1 สนับสนุนส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ 

                    รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร  
    3.2 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจ  
          พอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

              3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก ่ 
         ท้องถิ่น   
   3.4 ส่งเสริมให้มีการร่วมกลุ่ม/จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ แต่ละกลุ่มในเขตต าบล ร่วมกับหน่วยงานที่  

เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขตลอดจนก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 
อย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างเครือข่ายร่วมกับต าบลอ่ืนได้ต่อไป 

    3.5 ส่งเสริมการพณิชกรรม การค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม และการตลาด 
 

          4. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและกีฬา 
               4.1 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย 

     4.2 ส่งเสริมสนับสนุนและท านุบ ารุงศาสนา 
     4.3 สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีส าคัญของท้องถิ่น 
     4.4 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบลให้มีคุณภาพ 
     4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการจัดแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ 
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     4.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่น 
     4.7 จัดให้มีสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้อยู่ในภาวะยากล าบาก 
     4.8 บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ 
     4.10 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
     4.11 ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในชุมชน 
     4.12 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายเพ่ือสุขภาพ 
     4.13 เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น 
     4.14 เฝ้าระวัง ป้องกันปัญหายาเสพติดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
     4.15 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 
     4.16 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้มีมาตรฐาน และก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
     4.17 ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา 
     4.18 การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
5. นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5.1 รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่า หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน สร้างจิตส านึกต่อ 

                     สว่นรวมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรแหล่งน้ าและป่าไม้ 
              5.2  สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพที่สวยงาม 

    5.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชุมชนและการ  
          พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรกรรม 

              5.4 ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
          6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
              6.1 จัดบรรยากาศท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นบรรยากาศแห่งการต้อนรับ 
                    ประชาชนด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการโดยยึดหลัก "การบริการคืองานของเรา" 
              6.2 เพ่ิมทักษะ ความสามารถของพนักงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี 

          ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน ให้รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม 
              6.3 ปรับปรุง และพัฒนารายได้ ในด้านการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้ทั่วถึงและ  
                   เป็นธรรม 
              6.4 เน้นการบริหารราชการโดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมาก  
                   ขึ้น โดยการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น รวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ  
                   ปฏิบัติงาน 
              6.5 เน้นการบริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล   
                    ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม ส านึก  
                    รับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และสอดคล้องต่อการบริหารราชการยุคใหม่ 
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 3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีต่อผลการพัฒนา 
  3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตามประเด็นการ
พัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมายกลุ่มเป้าหมายและการคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต 
  จากการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จที่ผ่านมา  สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่ง  แต่ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นก็ยังไม่พึงพอใจต่อการพัฒนา
โดยประเด็นปัญหาที่ประชาชนในพ้ืนที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนาแยกเป็นด้าน ดังนี้ 
 
 
ที ่

ประเด็น 

การพัฒนา 
ขอบข่ายการ

พัฒนา 
สภาพปัญหา 

พ้ืนที่
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการแนวโน้ม 

ในอนาคต 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ถนน ประปา 
2. ทางระบายน้ า 
ท่อระบายน้ า  
3. ไฟฟ้า 
4. การสื่อสาร
โทรคมนาคม
ครอบคลมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ถนนภายในหมู่บา้นยังไม่
ครอบคลมุบางส่วนและถนนผิว
จราจรช ารุดทั้งถนน คสล. ถนน
ดิน ถนนหินคลกุ 
2.   เมื่อฝนตกมีน้ า 
ท่วมขังตามขอบถนนท าให้ถนน
ช ารุด 
3.  ไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเกษตร
ไปไม่ถึง 
4. ไฟส่องสว่างในย่าน
สาธารณะในชุมชนไมเ่พียงพอ
ต่อการใช้งาน เช่นตามจุดที่มดื
ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
5. ไมม่ีโทรศัพท์สาธารณะ 
 
 

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 
ภายในต าบล
เสม็จ 

๑.  ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
2.  ก่อสร้างถนนดินลงหิน
คลุก 
3.  ปรับปรุงและขยายผิว
จราจร 
4.  ก่อสร้างสะพานท่อลอด
ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
7.  ก่อสร้างทางระบายน้ า 
8.  ขุดลอกและปรับปรุง 
ท่อและทางระบายน้ า 
6.  ติดตั้งและซ่อมแซม
บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 
5.  ประสานการขยายเขต
ไฟฟ้า 
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ที ่ ประเด็น 

การพัฒนา 
ขอบข่ายการ

พัฒนา 
สภาพปัญหา 

พ้ืนที่
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการแนวโน้ม 

ในอนาคต 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม 
จารีตและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสริม
สุขอนามัยของ
ประชาชนการ
ควบคุมป้องกัน
โรคตดิต่อ 
2. ส่งเสริม
การศึกษาของเด็ก
และเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 
3. ส่งเสริม
กิจกรรมทาง
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริม
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 
5 พัฒนา
สภาพแวดล้อมให้
สวยงาม ปลอดภัย 
และปลอดยาเสพ
ติด 
7. จัดสวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขาดการส่งเสริมกิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการควบคมุ
และป้องกันโรคติดต่อแก่
ประชาชน 
2. ขาดการประชาสัมพันธ์ใน
เรื่องการศึกษาให้ทั่วถึง 
3.ขาดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริงจัง 
4.ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมให้
เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์จึงมีการจับกลุ่มมั่ว
สุมกัน 
5. ประชาชนท่ีอยู่ในวัยท างาน
ไม่ท างาน 
6. ผู้ด้อยโอกาสไดร้ับ
สวัสดิการยังไม่ทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 
ภายในต าบล
เสม็จ 

1. สามารถป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ใหร้ะบาดใน
พื้นที่ได ้
2. เด็กและและเยาวชนใน
พื้นที่ได้รับการศึกษาตาม
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. ประชาชนท่ัวไปและ
เยาวชนให้ความส าคัญดา้น
ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี
โดยการสืบสานปฏิบตัิตาม
กันอย่างต่อเนื่อง 
4. เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ เช่นเล่นกีฬา 
5.จัดสวัสดิการช่วยเหลือให้
ผู้ด้อยโอกาสอย่างทัว่ถึง 
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ที ่ ประเด็น 
การพัฒนา 

ขอบข่ายการ
พัฒนา 

สภาพปัญหา พื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการแนวโน้ม 
ในอนาคต 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการจดั
ระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุม 

1.การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 
2. การป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

1.การจับกลุ่มมั่วสุมในยาม
วิกาล 
2.การไมร่ักษากฎจราจร 
3. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 1ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ินมากขึ้น 
2. .ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี
ลดลง 
3. จ านวนการเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนนลดลง 
 

 
ที ่ ประเด็น 

การพัฒนา 
ขอบข่ายการ

พัฒนา 
สภาพปัญหา 

พ้ืนที่
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการแนวโน้ม 

ในอนาคต 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการส่งเสริม
การลงทุน พาณิช
ยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การส่งเสริม
อาชีพและ
ยกระดับรายได ้
2.การส่งเสริม
การตลาดชุมชน
และสินค้า OTOP 
3. มีศูนย์จ าหน่าย
สินค้า OTOP 
3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ของกลุ่มอาชีพ 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในต าบล 
 
 
 
 
 
 

1. ผลผลิตทางการเกษตรมี
ต้นทุนสูงแต่ราคาผลผลิต
ตกต่ า 
๒. ประชาชนไม่มีรายได้เสริม 
๓. ขาดเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ 
4. ขาดตลาดในการรองรับ
การจ าหน่ายสินค้า 
5. สินค้ายังไมไ่ด้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ 
6. ไม่มคีวามรู้ทักษะด้านการ
แปรรูปผลผลิต 
7. ขาดการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวในต าบล 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 
ภายในต าบล  
เสม็จ 

๑. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. จัดการอบรมฝึกอาชีพ
เสรมิ 
๓. สนับสนุนการรวมกลุม่
ประกอบอาชีพเสริม 
๔. สนับสนุนส่งเสรมิกลุ่ม
อาชีพท่ีมีอยู่แล้ว เช่นกลุ่ม
ทอผ้าไหม 
5.จัดตลาดภายในต าบลเพื่อ
เป็นการจ าหนา่ยและการ
ร่วมออกร้านในกิจกรรมงาน
เพื่อประชาสมัพันธ์สินค้า 
6. จัดการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาฝีมือในการผลิตสินค้า
ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
7. อบรมให้ความรู้ดา้น
วิชาการ 
8. สนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนให้กับกลุม่อาชีพ 
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ที ่ ประเด็น 

การพัฒนา 
ขอบข่ายการ

พัฒนา 
สภาพปัญหา 

พ้ืนที่
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการแนวโน้ม 

ในอนาคต 
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6. ด้านการพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมใน
รูปแบบประชาคม 
2. การส่งเสริม
การมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
อบต.และการ
บริหารการ
ปกครองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
3. การพัฒนา
บุคลากร 
4. การจดัหาและ
ปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้และ
สถานท่ีปฏิบัติงาน 
5. พัฒนาการ
ให้บริการแก่
ประชาชนและเพิ่ม
ขีดความสามารถ
ในการจัดเก็บ
รายได ้

1. การมสี่วนร่วมของประชาชน
ในการแสดงความคิดเห็นยังไม่
ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าทีค่วร 
2. บุคลากรยังขาดความช านาญ
ความรู้ความสามารถในต าแหน่ง
หน้าที ่
3. ยังขาดบุคคลากรตามกรอบ
อัตราก าลัง 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานมีอายุการใช้งานมา
นาน 
 

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 
ภายในต าบล
เสม็จและภายใน
องค์กร 

1. ประชาชนมีความสนใจที่
จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงความคดิเห็นเพื่อ
พัฒนาชุมชนมากขึ้น 
2. บุคลากรมีการฝึกอบรม
พัฒนาความรู้ มีทักษะใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น  
3. มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัยมีความสะดวก
รวดเร็ว และตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

ที ่ ประเด็น 

การพัฒนา 
ขอบข่ายการ

พัฒนา 
สภาพปัญหา 

พ้ืนที่
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการแนวโน้ม 

ในอนาคต 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริหาร
จัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

1. สรา้งจิตส านึก
และความ
ตระหนักในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
2. การอนุรักษ์
ฟื้นฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3. เสริมสร้าง
พลังงานท่ียั่งยืน 
 

๑.  ป่าไม้และพื้นท่ีป่าเกดิการ
เสื่อมโทรม 
๒.  ขาดการช่วยกันอนุรักษ์
ดูแลพื้นที่ป่าชุมชน 
3.  ประชาชนขาดจติส านึก
และไม่เห็นถึงความส าคญัของ
การทิ้งและก าจดัขยะมลูฝอย
ซึ่งเป็นผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

ทั้ง 12 หมู่บ้าน 
ภายในต าบล
แจนแวน 

1. เกิดพื้นท่ีป่าท่ีอุดม
สมบูรณ ์
2. ประชาชนมีจติส านึกรัก
ผืนป่า 
3. เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดี
ภายในหมู่บ้าน 
4. มีแหล่งน้ าใช้อย่าง
เพียงพอในฤดูแล้ง 
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๓.๒.๒  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการประเมินสถานภาพการพัฒนา 
 จากปัญหาและความต้องการของประชาชน และผลการพัฒนาที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบล
เสม็จ  สามารถน ามาวิ เคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล เสม็จ  โดยใช้ เทคนิค SWOT   
analysis ดังนี้ 

การวิเคราะห์ภายใน 
จุดแข็ง ( Strength : S ) จุดอ่อน ( Weaknesses : W ) 

ด้านการเกษตร 

1.มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่จ านวนมาก 

2.มีคลองน้ าไหลผ่านหลายหมู่บ้าน 

3.พ้ืนที่ท าการเกษตรเป็นที่ราบเหมาะสมในการเพาะปลูก 

4.การประกอบอาชีพหลากหลาย 

5.กลุ่มผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ 

6.กลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง 

7.ปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

8.การท าไร่นาส่วนผสม 

9.ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี 

10.มีงบประมาณสนับสนุน 

ด้านการเกษตร 

1.ยังขาดการประกอบอาชีพด้านการเกษตรนอกฤดูท านาที่
ทั่วถึง 

2.ขาดเมล็ดพันธุ์ในการท าการเกษตร 

3.แหล่งน้ าตื้นเขิน 

4.เมล็ดพันธ์ข้าวปน 

5.ขาดความรู้ความถนัดในด้านการท าการเกษตร 

6.ขาดคลองไส้ไก่ในการท าการเกษตร 

7.ขาดฝายกักเก็บน้ า 

8.ใช้สารเคมีในการเกษตร 

9.งบประมาณในการเกษตรไม่เพียงพอ 

10.ขาดความรวมกลุ่ม 
โอกาส (Opportunity : O) ปัญหาอุปสรรคหรือขีดจ ากัด (Threats : T) 

ด้านการเกษตร 

1.เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ 

2.มีหน่วยงานราชการช่วยสนบัสนุน 

3.การคมนาคมภายในประเทศ 

4.มีกองทุนสนับสนุนเกษตรกร 

2.มีปัญหาด้านการตลาด 

ด้านการเกษตร 

1.ไม่มีแหล่งรับซื้อที่อยู่ในพ้ืนที่ 

2.ราคาผลผลิตตกต่ า 

3.ต้นทุนการผลิตสูง 

4.ปัญหาด้านการเมือง 

5.ปัญหาแหล่งน้ าธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็  (พ.ศ. 2560 – 2563) หน้า 39 
 

 
 
 

จุดแข็ง ( Strength : S ) จุดอ่อน ( Weaknesses : W ) 

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.ชุมชนมีความสามัคคี 
2.ความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือของคนในชุมชน 
3.มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.มีองค์กรปกครองท้องถิ่นอยู่ในพ้ืนที่ 
5.ประชาชนได้รับสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
6.มีกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็งในพ้ืนที่ 
7.มีผู้น าภาคประชาชนที่เข็มแข็ง 
8.มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี 
9.มีกองทุนต่างๆในพ้ืนที่ที่เข็มแข็ง 
10.มีศาสนสถานเป็นศูนย์รวมจิตใจ 
11.มีสถานบริการด้านสาธารณสุขใกล้บ้าน 
12.มีกองทุนที่เข้มแข็ง 
13.มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
14.มีศูนย์บริการด้านสุขภาพในพ้ืนที่ 

 

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
1.การจัดตั้งกลุ่มองค์กรขาดการบริหารจัดการที่ต่อเนื่อง 
2.ขาดกิจกรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนในหมู่บ้าน 
3.เยาวชนไม่ได้ศึกษาตามภาคบังคับ 
4.เยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
5.ครอบครัวขาดความอบอุ่น 
6.ปัญหาวัยแรงงานที่ไม่ออกไปท างาน 
7.ปัญหาหนี้นอกระบบ(เงินกู้รายวัน) 
8.ระบบการศึกษา 
10.ปัญหายาเสพติด,แอลกอฮอล์ในพ้ืนที่  
11.ปัญหาเยาวชนมั่วสุ่ม 
12.ปัญหาการพนัน 
13.ปัญหาผู้สูงอายุขาดคนดูแล 
14.ปัญหาด้านสวัสดิการไม่เพียงพอ 
15.ปัญหาชุมชนแออัด 
16.ลูกหลานมีทัศนคติขาดคุณธรรมจริยธรรมที่ไม่ดีต่อ
ผู้สูงอายุ 
17.การอบยพแรงงานไปท างานต่างจังหวัด 
18.ประชาชนบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์ 
 

โอกาส (Opportunity : O) ปัญหาอุปสรรคหรือขีดจ ากัด (Threats : T) 

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการจาก
ภาครัฐ 

2.กองทุนหมู่บ้านที่รัฐจัดสรรงบประมาณให้ 

3.ได้รับการสนับสนุนอาชีพจากหน่วยงานอื่น 

4.มีสถานด้านสถานศึกษาภายในต าบล 

6.มีสถาบันการเงินที่สนับสนุนด้านงบประมาณ 

7.มีแกนน าเครือข่ายการสร้างสุขภาพพ้ืนที่เข้มแข็ง 

 

 
 

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

1.ด้านการเมือง 

2.ข้อกฎหมายที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินชีวิต 

3.ปัญหายาเสพติด 

4.ความไม่เสมอภาคกันในสังคม 

5.ปัญหาค่าแรงจากการรับจ้างต่ า 

7.กฎหมายภาคประชาชนยังไม่เข้มแข็ง 

9.ปัญหาสิทธิหลักประกันสุขภาพ 

10.ค่านิยมและความเชื่อเรื่องสุขภาพของชุมชนไม่ถูกต้อง 
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จุดแข็ง ( Strength : S ) จุดอ่อน ( Weaknesses : W ) 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.มีที่ดินสาธารณะประโยชน์มาก 

2.มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 

3. มีล าห้วยทับทันไหลผ่าน 

 

 
 
 
 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.ประชาชนขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ท ากิน 

2.ปัญหาการทิ้งขยะในที่สาธารณะ 

3.แหล่งน้ าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ 

4.ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากถนนดิน ถนนหินคลุก 

5.ปัญหาหมอกควันจากการเผาตอซังข้าว เผาถ่าน 

6.ปัญหากลิ่นรบกวนจากมูลสัตว์ 

7.ขาดฝายกักเก็บน้ า 

8.ปัญหาภัยธรรมชาติ (ภัยแลง้) 

9.ขาดพันธุ์ไม้ในการปลูกป่า 

 
โอกาส (Opportunity : O) ปัญหาอุปสรรคหรือขีดจ ากัด (Threats : T) 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาคนอก 

 

 

 
 
 
 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.ส านักงานที่ดินออกเอกสารสิทธิ์ในที่ท ากินยังไม่ทั่งถึง 

2.หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไม่ลงมาดูแลอย่างจริงจัง 

3.ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีน ามาซึ่งการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4.ประชาชนขาดความรู้ด้านระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
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จุดแข็ง ( Strength : S ) จุดอ่อน ( Weaknesses : W ) 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.มีระบบประปาขนาดใหญ่ทุกหมู่บ้าน 

2.มีถนนคอนกรีตทุกหมู่บ้าน 

3.มีไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน 

4.มีถนนเข้าที่ท าการเกษตรอย่างทั่วถึง 

 

 

 
 
 
 

 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.ระบบประปาไม่สามารถใช้งานได้ท้ังหมู่บ้าน 

2.ถนนคอนกรีตยังไม่ครอบคลุมและถนนที่ช ารุดยังไม่ได้รับ
การปรับปรุง 

3.ไม่มีคลองไส้ไก่ในการท าการเกษตร 

4.ไฟฟ้าส่องสว่างรายทางไม่ทั่วถึง 

5.สะพานข้ามคลองห้วยพรานระหว่าง บ้านตะโนนไปบ้าน
ส าโรงใช้การไม่ได้ 

6.การออกแบบก่อสร้างรางระบายน้ าไม่ได้มาตรฐาน 

7.การท าลายสิ่งก่อสร้างเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

8.ถนนบนสันคูคลองยังสัญจรไม่ได้เต็มที่ 

9.ยังขาดสะพานที่ได้มาตรฐานในจุดที่มีฝายกั้นน้ า 

10.ไฟฟ้าในการเกษตรยังไม่เพียงพอ 
โอกาส (Opportunity : O) ปัญหาอุปสรรคหรือขีดจ ากัด (Threats : T) 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในต าบลและระหว่างต าบลจากหน่วยงานภายนอก 

2.ได้รับการสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าภายในต าบลจาก
หน่วยงานภายนอก 

3.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างประปาขนาด
ใหญ ่

4.ได้รับการสนับสนุนจากขยายเขตการโทรคมนาคม 

5 ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการขุดลอกหนองน้ า
ขนาดใหญ่ 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.ถนนที่ไม่อยู่ในเขตอ านาจของ อบต. เมื่อเกิดการช ารุด
ขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบมาแก้ไข 

2.การคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างต าบลกับต าบลยังไม่ดี
เท่าท่ีควร 

3. มีถนนบางสายที่ช ารุดและอยู่ในความรับชอบของ อบจ.
ที่อบต.ไม่สามารถด าเนินการซ่อมแซมได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 
ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาการ
เกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพดา้น
เศรษฐกิจเพื่อการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่  3 
ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  4 
ด้านการพัฒนาสังคม
ให้ร่มเย็นและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  5 
ด้านการรักษาความ
มั่นคงชายแดน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของอบจ.
สุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด

สุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลเสม็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาการ
เกษตร 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพดา้น
เศรษฐกิจเพื่อการ
แข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนาสังคม
ให้ร่มเย็นและยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5 
ด้านการรักษาความ
มั่นคงชายแดน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 
ด้านพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านพัฒนา
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมจารีต
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยของ
ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชย 
กรรม และการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหาร
จัดการ และ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

 ความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยทุธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการบริหาร
กิจการบา้นเมือง 
และสังคมที่ดี 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลเสม็จ 

เป้าหมาย 
มุ่งเน้นด้านการ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
ต่างๆ เพื่อ
ยกระดับความ
เป็นอยู่และ
อ านวยความ
สะดวกในชุมชน 
 

เป้าหมาย 
มุ่งเน้นการยกระดับ
ด้านคุณภาพชีวิต ด้าน
สาธารณสุข ด้าน
การศึกษา ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา 
ส่งเสริมด้านกีฬา
นันทนาการ การจัด
สวัสดิการให้ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

 

เป้าหมาย 
มุ่งเน้นการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนและ
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

เป้าหมาย 
มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
กิจกรรมของกลุ่ม
อาชีพ กองทุน
ต่างๆเพื่อเพิ่ม
รายได้ของ
ประชาชน 
 

เป้าหมาย 
มุ่งเน้นการ 
ปลูกจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม การ
จัดการขยะใน
ชุมชน 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

1. พัฒนาก่อสร้าง 
ปรับปรุงซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาถนน 
2.ก่อสร้างสะพาน 
ทอเหลี่ยม ทอ่ลอด 
และทอ่ระบายน้ า 
3. การขยายเขต 
ติดตั้ง บ ารุงระบบ
ไฟฟ้า 
4.  กอ่สร้าง ขยาย
เขต ซ่อม
บ ารุงรักษาระบบ
ประปา 
5. ก่อสร้าง และ
พัฒนาแหล่งน้ า 
 

1การส่งเสริมสร้าง
สุขภาพและการ
ประกันสุขภาพ 
2การส่งเสริม
สวัสดิการแก่
ประชาชน 
3 การส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ 
4การส่งเสริม
การศึกษา 
5 การส่งเสริมและ
บ ารุงรักษาศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
และจารีตภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
6.การควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
2.7 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพ 

1การรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2 การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

1 การส่งเสริมการ
ลงทุน          
พาณิชยกรรม 
2 การส่งเสริมการ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 
3 การส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

 

.1 การส่งเสริมให้
ประชาชนใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
2 การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรม
และสิ่งแวดล้อม 
3การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

๑. โครงการก่อสร้างถนน/
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
๒.โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ า ท่อลอดเหลี่ยม 
ฝาย สะพาน 
๓.โครงการขุดลอกแหล่งน้ า 
คู คลองบ่อน้ าต้ืน 
๔.โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน 
๕.โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน 
๖.โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณในหมู่บ้านและ
ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร  
 
 

๑.โครงการ
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ 
2.โครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนในใน
ด้านการเกษตร 
3.โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
 

๑.โครงส่งเสรมสุขภาพ
และหลักประกันสุขภาพ 
๒.โครงการสงเคราะห์
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการและผู้ป่วยเอดส ์
3.โครงการส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ 
๔.โครงการส่งเสริมด้าน
การศึกษา 
5.โครงการส่งเสริมและ
บ ารุงรักษาศาสนาและ
วัฒนธรม 
6.โครงการควบคุม
กิจกรรมท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

 

๑.โครงการปลูกป่า
ในที่สาธารณะ       
๒.โครงการ
ส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
 

๑.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
พัฒนาหมู่บ้านรูปแบบ
การประชาคม    
๒.โครงการจัดการ
เลือกต้ัง 
๓.โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่โครงการ  
4.อบรมส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร 
5.โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฎิบัติงาน 
. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 
ด้านพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านพัฒนา
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมจารีต
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยของ
ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชย 
กรรม และการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหาร
จัดการ และ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหาร
กิจการบา้นเมือง 
และสังคมที่ดี 
 
 

เป้าหมาย 
มุ่งเนน้การพัฒนา
องค์กรจัดหา
เครื่องมือเครือ่งใช้  
เทคโนโลยีข่าวสาร
ให้ทันสมัยและ
พัฒนาบุคลากร 
รวมถึงการ
ให้บริการสาธารณ
ภายในต าบล 
 

1 การส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความ
เสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
2 การปรับปรงและ
พัฒนารายได้ 
.3 การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
4การก่อสร้าง 
ปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติงาน และการ
ปรับปรุง จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้ 

 

๑.โครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายเพื่อ
ลดการกระท า
ความผิดทางวินัย 
2.โครงการ
ฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
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วิสัยทัศน์ 

 

พันธกิจ 

 

เป้าประสงค์ 

แบบ  ยท.02 
 

 
 
 
 
 

 

คุณภาพชีวิตดี  คนมีความรู้ เชิดชูคุณธรรม  ก้าวน าด้านกีฬาและการท่องเที่ยว 
 

 
 
1.จัดใหม้ีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า ทางระบายน้ า และสาธารณูปโภคครบถ้วน 
2. สรา้งคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในด้านสังคม  สาธารณสุข  การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม   
ขนบประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิน่  
 3.  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
 4. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลัก เศรษฐกิจ 
พอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
5. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   6. พัฒนาระบบการบริหารงาน เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรให้มคีวามสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพเกดิประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า 
โปร่งใส และเกิดความเป็นธรรม ในการบริหารงาน 

   7. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 
 
 

 
 
+ 

 
 
 
 
 
 

  

3.4  แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลเสม็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 
ด้านพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านพัฒนา
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมจารีต
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยของ
ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชย 
กรรม และการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหาร
จัดการ และ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหาร
กิจการบา้นเมือง 
และสังคมที่ดี 
 
 

เป้าหมาย 
มุ่งเน้นด้านการ
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
ต่างๆ เพื่อ
ยกระดับความ
เป็นอยู่และ
อ านวยความ
สะดวกในชุมชน 
 

เป้าหมาย 
มุ่งเน้นการยกระดับ
ด้านคุณภาพชีวิต ด้าน
สาธารณสุข ด้าน
การศึกษา ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา 
ส่งเสริมด้านกีฬา
นันทนาการ การจัด
สวัสดิการให้ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

 

เป้าหมาย 
มุ่งเน้นการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนและ
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

เป้าหมาย 
มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
กิจกรรมของกลุ่ม
อาชีพ กองทุน
ต่างๆเพื่อเพิ่ม
รายได้ของ
ประชาชน 
 

เป้าหมาย 
มุ่งเน้นการ 
ปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม การ
จัดการขยะในชุมชน 

 

เป้าหมาย 
มุ่งเนน้การพัฒนา
องค์กรจัดหา
เครื่องมือเครือ่งใช้  
เทคโนโลยีข่าวสาร
ให้ทันสมัยและ
พัฒนาบุคลากร 
รวมถึงการ
ให้บริการสาธารณ
ภายในต าบล 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 
เสม็จ 

แนวทางการ
พัฒนา 

1. พัฒนาก่อสร้าง 
ปรับปรุงซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาถนน 
2.ก่อสร้างสะพาน 
ทอเหลี่ยม ทอ่ลอด 
และทอ่ระบายน้ า 
3. การขยายเขต 
ติดตั้ง บ ารุงระบบ
ไฟฟ้า 
4.  กอ่สร้าง ขยาย
เขต ซ่อม
บ ารุงรักษาระบบ
ประปา 
5. ก่อสร้าง และ
พัฒนาแหล่งน้ า 
 

1การส่งเสริมสร้าง
สุขภาพและการ
ประกันสุขภาพ 
2การส่งเสริม
สวัสดิการแก่
ประชาชน 
3 การส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ 
4การส่งเสริม
การศึกษา 
5 การส่งเสริมและ
บ ารุงรักษาศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
และจารีตภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
6.การควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
2.7 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพ 

1การรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2 การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

1 การส่งเสริมการ
ลงทุน          
พาณิชยกรรม 
2 การส่งเสริมการ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 
3 การส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

 

.1 การส่งเสริมให้
ประชาชนใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
2 การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรม
และสิ่งแวดล้อม 
3การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 
ด้านพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านพัฒนา
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมจารีต
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยของ
ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชย 
กรรม และการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหาร
จัดการ และ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหาร
กิจการบา้นเมือง 
และสังคมที่ดี 
 
 

1 การส่งเสริม
ประชาธิปไตย ความ
เสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
2 การปรับปรงและ
พัฒนารายได้ 
.3 การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
4การก่อสร้าง 
ปรับปรุงสถานที่
ปฏิบัติงาน และการ
ปรับปรุง จัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้ 
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แบบ  ยท.02 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 
StrategyMap 

 

วิสัยทัศน์ 
 

 

“คุณภาพชีวิตดี  คนมีความรู้ เชิดชูคุณธรรม  ก้าวน าด้านกีฬาและการท่องเที่ยว 
” 

 

 

พันธกิจ 

 1.จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
ทางระบายน้ า และสาธารณูปโภคครบถ้วน 

2.สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในด้าน
สั งคม   ส าธารณ สุ ข   ก ารศึ กษ า ศาสน า
วัฒนธรรม  ขนบประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

4.ส่งเสรมิอาชีพและพัฒนาฝมีือแรงงาน
การเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยยึด
หลัก เศรษฐกิจพอเพยีงตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัว 

5.ส่งเสรมิการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.พัฒนาระบบการบริหารงาน เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรให้มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธผลมีความ
คุ้มค่า โปร่งใส และเกดิความเป็นธรรม 
ในการบริหารงาน 

7.ส่งเสรมิและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

 

  
 
 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 

3.4  แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
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จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

 1.พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีความสะดวกรวดเร็ว ได้
มาตรฐาน รวมท้ังให้มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
การท่ีได้มาตรฐานและพอเพียงต่อความต้องการของ
ประชาชน 

2.ด าเนินการให้มีแหล่งน้ า และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
น้ าให้มีประสิทธิภาพ 

3.เพิ่มศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเป้นเครือข่าย 
เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต 
น าไปสู่การพึ่งตนเองและลดปัญหาความยากจน
อย่างบูรณาการ 

4.ให้ประชาชนได้รับการพัฒนาท้ังทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความม่ันคง
ในการด าเนินชีวิต น าไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว 
ชุมชน และสังคมไทย โดยเพิ่มจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย 
พร้อมท้ังลดปัญหาอาชยากรรม ควบคู่กับลดอัตราเพ่ิมของ
การเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีป้องกันได้ 

5.รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดม
สมบูรณ์ ปราศจากมลพิษ 

6.มุ่งให้ธรรมาภิบาลของท้องถิ่นดีขึ้น อบต.มีขีด
ความสามารถเพิ่มขึ้น และภาคประชาชนมีความ
เข้มแข็ง รู้สิทธิ หนา้ที่ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และรับผิดชอบในการบริหารงานมากขึน้ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตและภูมิปัญญา 

แนวทางการ
พัฒนา 

 1.การส่งเสริมการสร้าง
สุขภาพ และการประกัน
สุขภาพของประชาชน 

2.งานสวสัดิการสังคม 3.การส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 

4.การส่งเสริมการศึกษา
และการขยายโอกาสทาง
การศึกษา 

๕.การส่งเสริมและบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

๖.การควบคุม
กิจการที่เปน็
อันตรายต่อสุขภาพ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลเสม็จ 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตการศึกษา
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบ/
สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม และ
การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการ 
และการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริการ
กิจการบา้นเมือง และสังคม
ที่ด ี



 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็  (พ.ศ.  2560 – 2563) หน้า 51 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชมุชน/สังคมและการรกัษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

 ๑.การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชอง
ประชาชน 

๒.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชกรรม และการท่องเท่ียว 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

 ๑.การส่งเสริมลงทุน พาณิชยกรรม ๒.การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร ๓.การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

 ๑.ส่งเสรมิให้ประชาชนใช้ทรัพย์กรอย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สงูสุด 

๒.การอนรุักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๓.พัฒนาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง  และสังคมที่ดี 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

 ๑.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความ
เสมอภาค สิทธิเสรภีาพ การมสี่วน
ร่วมของประชาชน 

๒.การปรับปรุงและพัฒนารายได ้ ๓.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๔.การก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานท่ี
ปฏิบัติงาน และบ ารุงรักษา จดัหา
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 

 
 



                     แบบ ยท.03 

 บทท่ี  4 
รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 
 

 
 

 
พันธกิจ 

1.  จัดให้มีและบ้ำรุงรักษำทำงบกและน ้ำ ทำงระบำยน ้ำ  และสำธำรณูปโภคครบถ้วน 
 

เป้าประสงค์ 
1. ก่อสร้ำง พัฒนำ ปรับปรุง และซ่อมแซม ถนนภำยในต้ำบล 
2. ก่อสร้ำงสะพำน ท่อลอด ท่อเหลี่ยม ทำงระบำยน ้ำ  
3. ขยำยเขตไฟฟ้ำ/ไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร ติดตั ง ซ่อมบ้ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำสำธำรณะให้ส่องสว่ำง 
4. ก่อสร้ำง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน 
5. ก่อสร้ำง พัฒนำแหล่งน ้ำ และกำรบริหำรจัดกำรน ้ำอย่ำงเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. จ้ำนวนกำรก่อสร้ำง พัฒนำ ปรับปรุง และซ่อมแซมเส้นทำงกำรคมนำคมให้ได้มำตรฐำน 
2. จ้ำนวนกำรก่อสร้ำง สะพำน ทำงระบำยน ้ำ 
3. จ้ำนวนกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ/ไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร ติดตั ง ซ่อมบ้ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำสำธำรณะให้

ส่องสว่ำงอย่ำงทั่วถึง 
4. จ้ำนวนกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน 
5. จ้ำนวนกำรก่อสร้ำง พัฒนำแหล่งน ้ำ และบริหำรจัดกำรน ้ำอย่ำงเป็นระบบ 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
1.ก่อสร้ำง ปรับปรุง บ้ำรุง รักษำ ถนน ประปำ - จ้ำนวนกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงถนน คสล. 

- จ้ำนวนกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก 

 
2.กำรพัฒนำก่อสร้ำงสะพำน ท่อเหลี่ยม      

ท่อลอดและท่อระบำยน ้ำ 
- จ้ำนวนกำรก่อสร้ำงสะพำนพร้อมท่อลอด ท่อเหลี่ยม 

- จ้ำนวนก่อสร้ำงทำงระบำยท่อระบำยน ้ำ 
 

3.กำรพัฒนำขยำยเขต ติดตั งซ่อมบ้ำรุงระบบ
ไฟฟ้ำ 

- ร้อยละของกำร ติดตั ง ซ่อมแซม ขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึง 

-  

4.1.1 ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

4. กำรก่อสร้ำง ขยำยเขต ซ่อมบ้ำรุงรักษำ
ระบบประปำ  

- จ้ำนวนกำรก่อสร้ำง  ขยำยเขต ซ่อมบ้ำรุงรักษำระบบ
ประปำ 

 
5.กำรก่อสร้ำง พัฒนำแหล่งน ้ำและกำรบริหำร
จัดกำรน ้ำอย่ำงเป็นระบบ 

- จ้ำนวนกำรก่อสร้ำง พัฒนำแหล่งน ้ำและกำรบริหำร
จัดกำรน ้ำอย่ำงเป็นระบบ 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
กองช่ำง    องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเสม็จ 
 

ความเชื่อมโยง 
     1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำร
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
พันธกิจ 

สร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับประชำชนในด้ำนสังคม สำธำรณสุข  กำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรม 
ขนบประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 
เป้าประสงค์ 

1. ประชำชนได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 

2.  จัดสวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม 

3. สนับสนุนกำรกีฬำและนันทนำกำร 

3.  มุ่งเน้นกำรยกระดับคุณภำพชีวิตเด็กและนักเรียนในด้ำนกำรศึกษำ 
5.  ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และท้ำนุบ้ำรุงพุทธ
ศำสนำ  
6.  ควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
 
 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ร้อยละของประชำชนที่เข้ำรับบริกำรด้ำนสำธำรณสุขใกล้บ้ำน 
2. ร้อยละของผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมได้รับสวัสดิกำร 
3. ร้อยละของประชำชนหันมำสนใจกำรใช้เวลำว่ำงโดยกำรเล่นกีฬำมำกขึ น 
4. ร้อยละของประชำชนมีสุขภำพดี และได้รับกำรศึกษำขึ นพื นฐำน 
5. ร้อยละของประชำชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่นและ    
     ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนศำสนำ 
6.  ร้อยละกำรควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  
 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมกำรสร้ำงสุขภำพและกำรประกัน
สุขภำพของประชำชน 

- จ้ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 

2. จัดสวัสดิกำรและสังคม - จ้ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ให้กำรสงเครำะห์/พัฒนำ 
- จ้ำนวนกองทุนที่สนับสนุน 
- จ้ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน 
- จ้ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรสงเครำะห์ 

 
3. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬำและนันทนำกำร - จ้ำนวนครั งที่จัดกำรแข่งขัน 

- จ้ำนวนสนำมกีฬำและสวนนันทนำกำร  

4.1.2 ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ                       
วัฒนธรรมจารีตและภูปัญญาท้องถิ่น 



4. ส่งเสริมกำรศึกษำและขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ 

- จ้ำนวนโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กและโรงเรียนในสังกัดจ้ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่
ด้ำเนินกำร 

-  
5. ส่งเสริมกิจกำรทำงศำสนำ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

- จ้ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ด้ำเนินกำรส่งเสริมศำสนำ 
วัฒนธรรมประเพณี สืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่น 

-  
6. ควบคุมกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ - จ้ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ด้ำเนินกรรมในด้ำนกำรควบคุม

กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
 

 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส้ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเสม็จ 
กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม   องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเสม็จ  

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตบนพื นฐำนควำมเสมอภำค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
พันธกิจ 
 สร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 

 
เป้าประสงค์ 

1. ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชิวิตและทรัพย์สิน 

2. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

  
 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1.ร้อยละของประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. จ้ำนวนหมู่บ้ำนที่ได้รับควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเป็นชุมชนเข้มแข็ง  
 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 

ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

- จ้ำนวนโครงกำร/กิจกรรมในด้ำนกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย 

2. ส่งเสริมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ให้กับประชำชน 

 

- จ้ำนวนโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย 

 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส้ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเสม็จ 
 
 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตบนพื นฐำนควำมเสมอภำค 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน 



 
 
 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมอำชีพและพัฒนำฝีมือแรงงำน และเพ่ิมรำยได้ให้กับประชำชน  โดยยึดหลัก เศรษฐกิจ

พอเพียง ตำมแนวพระรำชด้ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
 2. ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
 
เป้าประสงค์ 

1. กำรส่งเสริมพัฒนำเศรษฐกิจ โดยกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพ กำรพัฒนำศักยภำพสินค้ำ ให้ได้
คุณภำพและมำตรฐำนผลิตภัณฑ์  

2. มีแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด้ำริ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรขับเคลื่อนระบบกำรตลำดชุมชน  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนมีรำยได้เพ่ิมอย่ำงยั่งยืนและลดค่ำใช้จ่ำย 
5. ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำน  

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. จ้ำนวนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอำชีพที่ได้รับกำรฝึกอบรม และพัฒนำฝีมือ 
2. จ้ำนวนกำรจัดตั งศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรและเกษตรแบบพอเพียงภำยในชุมชน 
3. จ้ำนวนศูนย์จ้ำหน่ำยสินค้ำชุมชน  
4. จ้ำนวนกลุ่มอำชีพ/กลุ่มสตรีแม่บ้ำนทีม่ีอำชีพเสริมเพ่ิมรำยได้ให้ครัวเรือน 
5. จ้ำนวนกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมรำยได้แก่ชุมชน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม - จ้ำนวนกลุ่มอำชีพที่ได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในกำร

ประกอบอำชีพ 

- ร้อยละของครัวเรือนท่ีสำมำรถผลิตและน้ำสินค้ำ 

-      จ้ำนวนโครงกำรที่อบรมเพื่อพัฒนำเพิ่มควำมรู้ทักษะ 

2. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรเกษตร  - ร้อยละของครัวเรือนที่สำมำรถพัฒนำศักยภำพในด้ำน
กำรเกษตร 
 

3. ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว - จ้ำนวนที่เพ่ิมขึ นของแหล่งท่องเที่ยวท่ีได้รับกำรพัฒนำและ ฟ้ืนฟู 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

ส้ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเสม็จ 
กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
 

ความเชื่อมโยง 

4.1.2 ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 



1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
   ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำศักยภำพภำคกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรเพ่ือสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิม     
   ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน   
                       และกำรท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.1.4 ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                            

สิ่งแวดล้อม 
 



 
 
พันธกิจ  

 ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส้ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม  
 

เป้าประสงค์ 
1. มุ่งเน้นกำรปลูกจิตส้ำนึกให้ประชำชนเข้ำใจในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
2. มีกำรบริหำรจัดกำรขยะในชุมชน 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
2. แหล่งเรียนรู้ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 
3. สร้ำงเครือข่ำยพิทักษ์ป่ำชุมชน  

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

 
 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
ส้ำนักปลัด   องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเสม็จ 

ความเชื่อมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้ประชำชนใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ

และเกิดประโยชน์สูงสุด  
- คนในชุมมีควำมตระหนักถึงควำมส้ำคัญของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

2. กำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  

- ชุมชนมีกิจกรรมที่ร่วมกันอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

3. ส่ งเสริมพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

- มีกำรจัดท้ำป้ำยเพื่ออนุรักษ์ทรัพยำกรทำงธรรมชำติ 

4.1.5 ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
 



 

พันธกิจ 

พัฒนำระบบบริหำรงำน เพ่ิมประสิทธิภำพบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชน อย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีควำมคุ้มค่ำโปร่งใส  และเกิดควำมเป็นธรรม ในกำร
บริหำรงำน 
 
เป้าประสงค์ 
 1. ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย  มีส่วนร่วมของประชำชนใน
กำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่นมำกขึ น มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

2. พัฒนำกำรให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้  
3. พัฒนำศักยภำพด้ำนบุคลำกร 
4. กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร พัฒนำสถำนที่และอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติรำชกำร  
 

 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. ร้อยละของกำรให้บริกำรประชำชนด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้ 
3. ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตย 
4. กำรจัดสถำนที่ท้ำงำน จัดหำวัสดุอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 

 
ลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค  สิทธิ

เสรีภำพ  กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
 
 
 
 
 

- ร้อยละของประชำชนที่เข้ำร่วมประชุมประชำคม 
- จ้ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ด้ำเนินกำร 
- จ้ำนวนครั งที่เข้ำรับกำรอบรม 
- จ้ำนวนหมู่บ้ำนที่ได้รับข้อมูลข่ำวสำร 
- จ้ำนวนหมู่บ้ำนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
- ร้อยละของประชำกรในต้ำบลที่ออกมำใช้สิทธิ์เลือกตั ง 

 
 

2. ปรับปรุงและพัฒนำรำยได้ 
 
 

- ร้อยละของประชำชนในต้ำบลที่มำช้ำระภำษ ี
 

3. กำรพัฒนำบุคลำกร 
 

- ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเพ่ือประสิทธิภำพในกำร
ท้ำงำน 



 
 

- ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน 
- จ้ำนวนครั งที่มีกำรปรับปรุงและเพ่ิมอัตรำก้ำลัง 

4. กำรก่อสร้ำง/ปรับปรุงสถำนที่ปฏิบัติงำน และ
บ้ำรุงรักษำ จัดหำวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ
เครื่องใช้ 

 

- จ้ำนวนครั งที่มีกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่ 
- จ้ำนวนครั งที่มีกำรจัดหำพัสดุ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

ส้ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเสม็จ 
กองคลัง 
กองช่ำง 
กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :  

ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตบนพื นฐำนควำมเสมอภำค 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  (พ.ศ.2560 - 2563) 

 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
อบจ.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต.เสม็จ 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

60 61 62 63 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันทำง
เศรษฐกิจ 
กำรค้ำ กำร
ลงทุน และกำร
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันทำง
เศรษฐกิจ 
กำรค้ำ กำร
ลงทุน และกำร
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
ด้ำนโครงสร้ำง
พื นฐำน 

1.ก่อสร้ำงพัฒนำ
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมถนนภำยใน
ต้ำบลให้ครอบคลุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ก่อสร้ำงสะพำนท่อ
ลอดท่อเหลี่ยม ท่อ
ระบำยน ำ้ 
 
 
 
 
 

 
 

1.จ้ำนวนกำรก่อสร้ำง
พัฒนำปรับปรุงและ
ซ่อมแซมเส้นทำงกำร
คมนำคมให้ได้
มำตรฐำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.จ้ำนวนกำรก่อสร้ำง
สะพำน ทอ่ลอด ท่อ
เหลี่ยม ท่อระบำยน ำ้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 

 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 

1.ก่อสร้ำงปรับปรุง
บ้ำรุงรักษำถนน/ประปำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.กำรพัฒนำกอ่สร้ำงท่อ
ลอดท่อเหลี่ยมท่อระบำยน ำ้ 
 

 
 
 
 
 

-ร้อยละของ
จ้ำนวนถนน
ได้รับกำร
ก่อสร้ำงปรับปรุง
ถนน 
 
 
  
 
 
 
 
 
1.จ้ำนวนกำร
ก่อสร้ำงท่อลอด
ท่อเลี่ยมทำง
ระบำย 
 
 

-ถนน คสล.ที่ได้
มำตรฐำน  และ
กำรปรับปรุง
ถนนดินลงหิน
คลุกทำงไปไร่นำ
สัญจรได้สะดวก 
 
 
 
 
 
  
 
- มีกำรก่อสร้ำง
ท่อลอดท่อ
เหลี่ยมตำมจุด
สะพำน มีทำง
ระบำยน ำ้ไปไร่
นำและใน
หมู่บ้ำน 
 
 

-โครงกำร
ก่อสร้ำง/
ปรับปรุง ถนน 
คสล. 1,000 ม. 
-โครงกำร
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน
ลงหินคลุก  
2,000 ม.ทั ง 
12 หมู่บ้ำน 
200 ม. 
 
 
-โครงกำร
ก่อสร้ำงสะพำน 
ท่อลอด/ท่อ
เหลี่ยม/ท่อ
ระบำยน ำ้/ ทั ง 
12หมู่บ้ำน 

กองช่ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 04 



 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  (พ.ศ.2560 - 2564) 

 
 
 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
อบจ.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต.เสม็จ 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

60 61 62 63 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันทำง
เศรษฐกิจ 
กำรค้ำ กำร
ลงทุน และกำร
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันทำง
เศรษฐกิจ 
กำรค้ำ กำร
ลงทุน และกำร
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
ด้ำนโครงสร้ำง
พื นฐำน 

3.ติดตั งซ่อมแซม
และขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะให้ส่อง
สว่ำง 
 
 
 
 
4.ก่อสร้ำง ขยำยเขต 
ซ่อมบ้ำรุงระบบ
ประปำ 
 
 
 
5.กำรก่อสร้ำง 
พัฒนำแหล่งน ้ำและ
กำรบริหำรจัดกำรน ้ำ
อย่ำงเป็นระบบ 
 
 
 
 
 

3.จ้ำนวนของกำร
ติดตั งซ่อมแซมไฟฟ้ำ
สำธำรณส่องสว่ำงทุก
จุดในหมู่บ้ำน 
 
 
 
 
4.จ้ำนวนกำรก่อสร้ำง 
ขยำยเขตซ่อมบ้ำรุง 
ประปำ 
 
 
 
5. จ้ำนวนกำรพัฒนำ
แหล่งน ้ำและกำร
บริหำรจัดกำรน ำ้
อย่ำงเป็นระบบ 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
30 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
30 
 
 

3.กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ/ไฟฟ้ำ
เพื่อกำรเกษตร ติดตั งและ
ซ่อมบ้ำรุงระบบไฟฟ้ำ 
 
 
 
 
 
4.กำรก่อสร้ำงขยำยเขตซ่อม
บ้ำรุงระบบประปำ 
 
 
 
 
5. กำรกอ่สร้ำง พัฒนำ
แหล่งน ้ำและกำรบริหำร
จัดกำรน ้ำอย่ำงเป็นระบบ 

-ร้อยละของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้ำ
ใช้ทุกครัวเรือน
อย่ำงทั่วถึง 
 
 
 
 
ร้อยละของกำร
ก่อสร้ำงปรับปรุง
ประปำหมู่บำ้น
ให้ใช้กำรได้ 
 
 
ร้อยละกำร
ก่อสร้ำงพัฒนำ
แหล่งน ้ำและกำร
บริหำรจัดกำรน ำ้
อย่ำงเป็นระบบ 

-มีกำรขยำยเขต
ไฟฟ้ำสำธำรณะ
ให้ทุกครัวเรือนมี
ไฟฟ้ำใช้และ
ขยำยไปถึงไฟฟ้ำ
เพื่อกำรเกษตร 
 
 
-ทุกหมู่บำ้นมี
ประปำหมู่บำ้นที่
ใช้งำนได้ 
 
 
 
- มีกำรขุดลอก
พัฒนำแหล่งน ้ำ
และกำรบริหำร
จัดกำรน ้ำอย่ำง
เป็นระบบ 

-โครงกำรขยำย
เขตไฟฟ้ำ/
ซ่อมแซมไฟฟ้ำที่
ช้ำรุดทั ง 12 
หมู่บ้ำน 
 
 
 
-โครงกำร
ก่อสร้ำง/
ปรับปรุงระบบ
ประปำหมู่บำ้น 
12 หมู่บ้ำน 
 
-โครงกำรขุดลอก
ล้ำห้วย หนองน ้ำ
สำธำรณะ 
-โครงกำรบริหำร
จัดกำรน ้ำอย่ำง
เป็นระบบ 
 
 

กองช่ำง 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่ำง 
 
 
 
 
 

กองช่ำง 

กำรไฟฟ้ำ
ในเขต 

  บริกำร 
 
 
 
 
 
กำร
ประปำใน
เขต
บริกำร 
 
 
 



 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ  (พ.ศ.2560 - 2564) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต.เสม็จ 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

60 61 62 63 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ด้ำนกำรพัฒนำ
สังคมให้ร่มเย็น
และยั่งยืน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ด้ำนกำรพัฒนำ
สังคมให้ร่มเย็น
และยั่งยืน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
ด้ำนกำรส่งเสริม
คุณภำพชิวต 
กำรศึกษำ
ศำสนำ ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จำรีตและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

มุ่งเน้นกำรยกระดับ
คุณภำพชีวิต ดำ้น
สำธำรณสุข ด้ำน
กำรศึกษำ เสริมสร้ำง
ควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชนให้
ประชำชนได้มีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำ 
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศำสนำวัฒนธรรมอัน
ดีงำม จัดสวัสดิกำร
ให้แก่ผู้สูงอำย ุผู้
พิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำสทำง
สังคม กำรดูแล
สุขภำพอนำมัยของ
ประชำชน  
 
 
 
 

1.ร้อยละของ
ประชำชนมีสุขภำพ
และคุณภำพชวีิตที่ดี
ขึ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.จ้ำนวนของ
ผู้สูงอำยุ ผู้พกิำร 
ผู้ด้อยโอกำสทำง
สังคมได้รับสวัสดิกำร 
 
 
3.ร้อยละของ
ประชำชนหันมำสนใจ
กำรใช้เวลำวำ่งโดย
กำรเล่นกีฬำมำกขึ น 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
12 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
12 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
12 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
12 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 

1.ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
ของประชำชน กำรควบคุม
และป้องกันโรคติดต่อ 
 
 
2.ส่งเสริมกำรศึกษำของเด็ก
และเยำวชนและประชำชน
ทั่วไป 
 
 
 
 
6.จัดสวัสดิกำรและสังคม
สงเครำะห์ 
 
 
 
 
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬำและ
นันทนำกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จ้ำนวนผู้ปว่ย
โรคเรื อรังและ
ผู้ป่วยโรคติดต่อ
ลดลง 
  
2.ร้อยละของ
จ้ำนวนเด็ก
นักเรียนทั งต้ำบล
ที่อยู่ในเกณฑ์เข้ำ
เรียน 
 
 
ร้อยละของ
ผู้สูงอำยุ ผู้พกิำร 
ผู้ด้อยโอกำสทำง
สังคมได้รับ
สวัสดิกำร 
 
4.จ้ำนวน
โครงกำรที่
ส่งเสริมกีฬำและ
นันทนำกำร/
จ้ำนวนครั งที่
จัดกำรแข่งขัน 
 
 
 
 

จ้ำนวนผู้ปว่ยโรค
เรื อรังและผู้ป่วย
โรคติดต่อลดลง 
100 % 
 
จ้ำนวนเด็ก
นักเรียนทั งต้ำบล
ที่อยู่ในเกณฑ์
กำรศึกษำภำค
บังคับได้รับ
กำรศึกษำ100% 
 
ผู้สูงอำยุ ผู้พกิำร 
ผู้ด้อยโอกำสทำง
สังคมได้รับ
สวัสดิกำร ทั ง 
12 หมู่บ้ำน 
 
กำรจัดกิจกรรม 
โครงกำรแข่งขัน
กีฬำภำยใน
ต้ำบลปีละ1 ครั ง 
 
 
 
 
 

1.โครงกำร
ป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ 
 
 
2.โครงกำรที่
ส่งเสริมพัฒนำ 
ศูนย์เด็กเล็กและ
โรงเรียนในสังกัด 
 
 
 
6 .โครงกำร/
กิจกรรมที่มี
กิจกรรมด้ำน
ดูแลสวัสดิกำร
ผู้สูงอำย ุ
 
4.โครงกำรที่
ส่งเสริมด้ำนกำร
แข่งขันกีฬำ 
 
 
 
 
 
 

ส้ำนักปลัด 
 
 
 
 

กองกำรศึกษำ   
ศำสนำ 

และวัฒนธรรม 
 
 
 
 

ส้ำนักปลัด 
 
 
 
 
 

กองกำรศึกษำ
ฯ 
 

-รพ.สต.
เสม็จ 
อสม.
หมู่บ้ำน 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต.เสม็จ 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

60 61 62 63 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ด้ำนกำรพัฒนำ
สังคมให้ร่มเย็น
และยั่งยืน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ด้ำนกำรพัฒนำ
สังคมให้ร่มเย็น
และยั่งยืน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
ด้ำนกำรส่งเสริม
คุณภำพชิวิต 
กำรศึกษำ
ศำสนำ ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จำรีตและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

 
 

4.ร้อยละของ
ประชำชนมีส่วนร่วม
ในกำรอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นและ
ส่งเสริมกิจกรรมทำง
ศำสนำ 
 
 
5. ร้อยละของเด็กที่
ได้รับกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
6.ร้อยละของกำร
ควบคุมกิจกำรที่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ 
 

37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

4.ส่งเสริมกิจกรรมทำง
ศำสนำ วัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
5.ส่งเสริมกำรศึกษำของเด็ก
และเยำวชนและประชำชน
ทั่วไป 
 
 
 
 
 
5.ควบคุมกิจกำรที่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ 
 

4ร้อยละของ
ประชำชนที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมทำง
ศำสนำและรักษำ
ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี  ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
 
 
5.ร้อยละของ
จ้ำนวนเด็ก
นักเรียนทั งต้ำบล
ที่อยู่ในเกณฑ์เข้ำ
เรียน 
 
 
 
5.ร้อยละของ
กิจกำรที่เป็น
อันตรำยต่อ
สุขภำพลดลง 
 
 
 
 
 
 

กำรจัดกิจกรรม
โครงกำรทำง
ศำสนำและรักษำ
ศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณี  ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
ปีละ 12 หมู ่
 
 
จ้ำนวนเด็ก
นักเรียนทั งต้ำบล
ที่อยู่ในเกณฑ์
กำรศึกษำภำค
บังคับได้รับ
กำรศึกษำ100% 
 
 
กิจกำรที่เป็น
อันตรำยต่อ
สุขภำพได้รับกำร
ควบคุม 
 
 
 
 

.โครงกำรที่
ส่งเสริมศำสนำ 
วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
 
 
 
 
5.โครงกำรที่
ส่งเสริมพัฒนำ 
ศูนย์เด็กเล็กและ
โรงเรียนในสังกัด 
 
 
 
 
6.โครงกำร/
กิจกรรมที่เป็น
อันตรำยต่อ
สุขภำพ 
 
 
 

กองกำรศึกษำ
ฯ 
 
 
 
 
 
 
 

กองกำรศึกษำ
ฯ 
 
 
 
 
 
 

ส้ำนักปลัด 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต.เสม็จ 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

60 61 62 63 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ด้ำนกำรพัฒนำ
สังคมให้ร่มเย็น
และยั่งยืน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ด้ำนกำรพัฒนำ
สังคมให้ร่มเย็น
และยั่งยืน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
ด้ำนกำรจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและกำร
รักษำควำมสงบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 

มุ่งเน้นในเรื่องกำรจัด
ระเบียบชุมชน/กำร
รักษำควำมสงบ
เรียบร้อยของชุมชน 
 

1.ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
2.หมู่บ้ำนได้มีกำร
เตรียมควำมพร้อมใน
กำรตั งรับสำธำรณภยั
ที่เกิดขึ น 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 

1. กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย ควำมปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของประชำชน 
 
 
 
 
 
 
2.กำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภยั 
 
 
 
 
 
 

1.ร้อยละ
โครงกำร/
กิจกรรมที่มีกำร
ช่วยเหลือ 
 
 
 
 
 
2.จ้ำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่มีกำร
ช่วยเหลือ 
 
 
 
 
 

โครงกำร/
กิจกรรม 
ฝึกอบรมในด้ำน
กำรรักษำควำม
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
 
 
 
โครงกำร/
กิจกรรม
ฝึกอบรมทบทวน
กำรป้องกันสำ
ธำรณภัยปีละ 1 
ครั ง 
 
 
 
 
 

1.โครงกำร/
กิจกรรมที่จัดขึ น
เพื่อกำรรักษำ
ควำมปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 
 
2.โครงกำรที่
ฝึกอบรมซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณ
ภัย 
 

ส้ำนักปลัด 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต.เสม็จ 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนบัสนุน 

 
 

60 61 62 63 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันทำง
เศรษฐกิจ 
กำรค้ำ กำร
ลงทุน และกำร
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันทำง
เศรษฐกิจ 
กำรค้ำ กำร
ลงทุน และกำร
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ด้ำนกำรส่งเสริม
กำรลงทุน 
พำณิชยกรรม 
และกำร
ท่องเที่ยว 

1.ส่งเสริมกำร
ประกอบอำชีพและ
ยกระดับรำยได้ 
 
 
 
 
 
2.ส่งเสริมและพัฒนำ
ศึกยภำพในด้ำน
กำรเกษตร 
 
 
 
 
 
 
3.จ้ำนวนสถำนที่
ท่องเที่ยวภำยใน
ต้ำบล 
 
 
 
 

1.จ้ำนวนกลุ่ม
เกษตรกรและกลุ่ม
อำชีพที่ได้รับกำร
ฝึกอบรมและพัฒนำ
ฝีมือ 
 
 
 
2.จ้ำนวนกลุ่ม
เกษตรกรที่ได้รับกำร
ฝึกอบรมพัฒนำ
ควำมรู้ในด้ำน
กำรเกษตร 
 
 
 
 
4.จ้ำนวนสถำนที่
ท่องเที่ยวได้รับกำร
ส่งเสริมและสนับสนุน 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

1.ส่งเสริมอำชีพและ
ยกระดับรำยได้ 
 
 
 
 
 
 
2.ส่งเสริมให้เกษตรกรมีกำร
พัฒนำศักยภำพในด้ำน
กำรเกษตร 
 
 
 
 
 
 
3.ส่งเสริมและสนับสนุน
แหล่งท่องเที่ยว 

1.ร้อยละของ
กลุ่มอำชีพที่
ได้รับกำร 
ฝึกอบรม ให้
ควำมรู้และ
พัฒนำฝีมือ 
 
 
2.ร้อยละของ
เกษตรกรได้รับ
ควำมรู้และ
สำมำรถต่อยอด
ผลผลิตทำง
กำรเกษตร 
 
 
 
3.สถำนที่
ท่องเที่ยวที่ได้รับ
กำรส่งเสริม
สนับสนุน 

5.กลุ่มอำชีพทกุ
กลุ่ม ได้รับกำร
สนับสนุน
งบประมำณ และ
เงินทุนหมุนเวียน
ในกำรด้ำเนิน
กิจกำรกลุ่ม 
 
2.เกษตรกรเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรท้ำ
กำรเกษตร 
 
 
 
 
 
สถำนที่ท่องเท่ียว
ได้รับกำรส่งเสริม
สนับสนุน 
งบประมำณ 

1.โครงกำร
สนับสนุนกลุ่ม 
อำชีพภำยใน
ต้ำบลเสม็จ 
 
 
 
 
2.โครงกำรที่
ฝึกอบรมให้
ควำมรู้แก่
ประชำชนในด้ำน
กำรเกษตร 
 
 
 
 
3.โครงกำร
สนับสนุน
ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวต้ำบล 

ส้ำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 

สนง. 
พัฒนำ
ชุมชน อ. 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต.เสม็จ 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

60 61 62 63 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร
ทรัพยำกรธรรมช
ำติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรและกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

มุ่งเน้นกำรปลูก
จิตส้ำนึกให้
ประชำชนเข้ำใจใน
กำรอนุรักษ ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
สร้ำงกระบวนกำรใน
กำรจัดกำรขยะใน
ชุมชน มีส่วนร่วมใน
กำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมให้น่ำ
อยู่  ปรับปรุง พัฒนำ
แหล่งน ้ำในกำร
อุปโภคบริโภคและ
แหล่งน ้ำด้ำน
กำรเกษตร ให้
สำมำรถใช้ประโยชน์
ได้อย่ำงคุ้มค่ำ 

1.ร้อยละประชำชนมี
กำรใช้ทรัพยำกร
คุ้มค่ำและเกิด
ประโยชน์สุงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ร้อยละของคนใน
ชุมชนรู้คุณค่ำ 
คุณประโยชน์ของ
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
 
 
 
3.ร้อยละในกำร
พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
12 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
12 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
12 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
12 

1.สร้ำงจิตส้ำนึกและและ
ควำมตระหนักในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.กำรอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
 
 
 
 
 
3.เสริมสร้ำงพลังงำน
ทดแทนที่ยั่งยืน 
 
 
 

1.ร้อยละของคน
ในชุมชนเล็งเห็น
คุณค่ำและ
ควำมส้ำคัญของ
ป่ำไม้ 
 
2 ร้อยละของคน
ในชุมชนที่
สำมำรถบริหำร
จัดกำรขยะได้
ด้วยตนเอง 
 
3.คนในชุมชน
ร่วมกันอนุรักษ์
ฟื้นฟูและ
บ้ำรุงรักษำ
ทรัพยำกรธรรม 
ชำติสิ่งแวดล้อม 
 
3.ร้อยละของ
กำรจัดท้ำปำ้ย
อนุรักษ์
ทรัพยำกรทำง
ธรรมชำติ 
 
 

มีพื นที่ป่ำในที่ 
สำธำรณ 
ประโยชน์ที่อุดม
สมบูรณ์ 
 
 
คนในชุมชน
จัดกำรขยะใน
ชุมชนให้เกิด
สภำพแวดล้อม
ของชุมชนที่ดี 
 
สิ่งแวดล้อม
ภำยในชุมชน
ปลอดมลพิษ 
 
 
 
 
กำรจัดท้ำปำ้ย
อนุรักษ์ในที่
สำธำรณะ
จ้ำนวน 12 
หมู่บ้ำน 

-โครงกำรปลูก
ป่ำในที่สำธำรณ 
ประโยชน ์
- 
 
 
-โครงกำรบริหำร
จัดกำรขยะใน
ชุมชน 
 
 
 
โครงกำร
ปรับปรุงแก้ไข
กำรอนุรักษฟ์ื้นฟ ู
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรม 
ชำติ 
 
3.โครงกำรจัดท้ำ
ป้ำยอนุรกั์
ทรัพยำกรธรรมช
ำติ 
 

ส้ำนักงำนปลัด 
กองช่ำง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต.เสม็จ 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

60 61 62 63 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ด้ำนกำรพัฒนำ
สังคมให้ร่มเย็น
และยั่งยืน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ด้ำนกำรพัฒนำ
สังคมให้ร่มเย็น
และยั่งยืน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 
ด้ำนกำรบริหำร
กิจกำรบำ้นเมือง
และสังคมที่ด ี

มุ่งเน้นกำรพัฒนำ
องค์กร กำรจัดหำ
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
เทคโนโลยี ข้อมูล
ข่ำวสำรให้ทันสมยั
ทันต่อเหตุกำรณ์
ปัจจุบัน 
มุ่งเน้นกำรให้บริกำร
สำธำรณะอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและ
กำรให้ประชำชนได้มี
ส่วนร่วมในกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

1.ร้อยละของ
ประชำชนที่มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจและมี
ส่วนร่วมในกำร
ปกครองครองตำม
ระบอบประชำธิปไตย 
 
2. ร้อยละของกำร
ให้บริกำรประชำชน
ด้ำนกำรจัดเก็บรำยได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ร้อยละของ
บุคลำกรที่ปฏิบัติงำน
ได้รับกำรฝึกอบรมใน
งำนที่รับผิดชอบ 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

20 
 
 
 
 
 
 
 
70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

10 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

10 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

1.ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมใน
รูปแบบประชำคม 
 
 
 
 
 
2. พัฒนำกำรให้บริกำรแก่
ประชำชน และเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรจัดเก็บ
รำยได้ 
 
 
 
 
 
 
 

3.กำรพัฒนำบุคลำกร 
 
 
 
 

1.ร้อยละของ
ประชำชนที่เข้ำ
มำมีส่วนร่วมใน
กำรประชุม
ประชำคมแต่ละ
หมู่บ้ำน 
 
2.ร้อยละของเงิน
ภำษีทุกชนิดเพิ่ม 
ขึ น 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ร้อยละกำรส่ง     
บุคลำกรเข้ำรับ
กำรอบรม 
 

ร้อยละกำรมี 
ส่วนร่วมของ
ประชำชนใน
ต้ำบลแจนแวน 
เพิ่มขึ น 
 
 
รำยได้จำกกำร
จัดเองเพิ่มขึ นทุก
ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลำกรมีควำมรู้
ควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล 
 
 
 
 
 

1.โครงกำร
ส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำร
พัฒนำหมู่บ้ำนใน
รูปแบบ
ประชำคม 
2.โครงกำร
อบรมให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกบัภำษี/ 
โครงกำรจัดเก็บ
ภำษีนอกสถำนที ่
 
 
 
 
 

3.โครงกำรส่ง
บุคลำกรเข้ำรับ
กำรอบรมตำม
ต้ำแหน่ง 
 

ส้ำนักงำนปลัด 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต.เสม็จ 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

60 61 62 63 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ด้ำนกำรพัฒนำ
สังคมให้ร่มเย็น
และยั่งยืน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ด้ำนกำรพัฒนำ
สังคมให้ร่มเย็น
และยั่งยืน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 
ด้ำนกำรบริหำร
กิจกำรบำ้นเมือง
และสังคมที่ด ี

 4.มีวัสดุครุภัณฑ์
เพียงพอต่อกำร
ปฏิบัติงำนสถำนที่ที่
เหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.กำรจัดหำและปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช้และ
สถำนที่ปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.มีกำรจัดหำ
วัสดุครุภัณฑ์และ
ปรับปรุงสถำนที่
ให้เหมำะสมกับ
กำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีวัสดุครุภัณฑ์ใน
กำรอ้ำนวยควำม
สะดวกในกำร
ปฏิบัติงำนใช้
และสถำนที่ใน
กำรท้ำงำนได้รับ
กำรปรับปรุงให้
เพียงพอต่อ
พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่และ
ประชำชนผู้มำ
รับบริกำร 
 
 
 
 
 

4.จัดหำวัสดุ
ครุภัณฑ์ในกำร
ปฏิบัติงำนและ
กำรจัดสถำนที่
และตกแต่งภูมิ
ทัศน์ในสถำนที่
ท้ำงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
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 แผนยุทธศาสตร์การพฒันา  
   (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ 

อ าเภอส าโรงทาบ   จังหวัดสรุินทร์ 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็  (พ.ศ.  2560 – 2563)   
 

บทท่ี  5 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 
 

   

1.  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
หมวด 6 ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
  (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน    3 คน 
  (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน     2 คน  
  (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน    2 คน 
  (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จ านวน    2 คน 
  (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน    2 คน 
 

   โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 
   กรรมการตามข้อ  (1) , (2)  ให้วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ  2  ปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  1.  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3.  รายงานและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ  1  ครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  30  วัน 
  4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

2.  การก าหนดวิธีการการติดตามและประเมินผล 
 แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 

1. การติดตาม (Monitoring) 
การติดตาม จะท าให้ทราบว่าขณะนี้ ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ

แผนพัฒนาสามปีถึงระยะใดแล้ว ซึ่งใช้เทคนิค ใช้เครื่องมือในการติดตาม เช่น Gant Chart ท าให้หน่วยงาน
สามารถติดตามได้ว่า การด าเนินการตามยุทธศาสตร์มีการด าเนินการในช่วงใด ตรงตามก าหนดเวลาที่ได้
วางแผนหรือไม่ โดยเครื่องมือดังกล่าว 

2. การประเมินผล  (Evaluation) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  จ าเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ (Standard Criteria)   และตัวชี้วัด  

(Indicators)  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินผล เพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐาน และ
เป็นที่ยอมรับ  โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ  2  ระดับ  คือ 
 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสมจ็  (พ.ศ.  2560 – 2563)   
 

2.1 เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน 
2.2 เกณฑ์การประเมินโครงการ 

 

เกณฑ์ มาตรฐาน และตัวชี้วัด การประเมินหน่วยงาน  ประกอบด้วย  7  เกณฑ์  22  ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
Standard  Criteria 

ตัวช้ีวัด 
Indicators 

กรอบตัวแปร 
Attributes 

1. สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

- ผลผลิต 
- ผลลัพธ์ 

- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ 

2. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม 

- การเข้าถึง 
- การจัดสรรทรัพยากร 
- การกระจายผลประโยชน์ 
- ความเสมอภาค 

- ปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรที่
ได้รับการจัดสรร 
- ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมายได้รับ
แต่ละครั้ง 
- การไม่เลือกปฏิบัติ/หรือการเลือกปฏิบัติ
ที่เป็นคุณประโยชน์ 

3. ความสามารถและคุณภาพใน
การให้บริการ 

- สมรรถนะของหน่วยงาน 
- ความทั่วถึงและเพียงพอ 
- ความถี่ในการให้บริการ 
- ประสิทธิภาพการให้บริการ 

- พ้ืนที่เป้าหมายและประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ 
- จ านวนครั้งในการให้บริการ 
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยน าเข้า 

4. ความรับผิดชอบของหน่วยงาน - พันธ์กิจต่อสังคม 
- ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
- การให้หลักประกันความเสี่ยง 
- การยอมรับข้อผิดพลาด 

- การจัดล าดับความส าคัญ 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจที่สะท้อนความรับผิดชอบ 

5. การสนองตอบความต้องการ
ของประชาชน 

- การก าหนดประเด็นปัญหา 
- การรับฟังความคิดเห็น 
- มาตรการ / กลยุทธ์ในการแก้ไข
ปัญหา 
- ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 
 

- ระดับการมีส่วนร่วม 
- การปรึกษาหารือ 
- การส ารวจความต้องการ 

6. ความพึงพอใจของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

- ผลกระทบความพึงพอใจ 
- การยอมรับ / คัดค้าน 

- สัดส่วนของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่
พอใจหรือไม่พอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะท้อนกลับ 
 
 
 

7. ผลเสียหายต่อสังคม - ผลกระทบภายนอก (ทางบวก
และทางลบ) 
- ต้นทุนทางสังคม 

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
- ค่าเสียโอกาส 
- ความขัดแย้งทางสังคม 
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เกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัด การประเมินโครงการ ประกอบด้วย  8  เกณฑ์   27  ตัวชีว้ัด  ดังนี้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

Standard  Criteria 
ตัวช้ีวัด 

Indicators 
กรอบตัวแปร 
Attributes 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า 
    (Progress) 

- ผลผลิตเทียบเป้าหมายรวม 
- จ านวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จ 
- ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา 
- ระยะเวลาที่ใช้ไป 

- ผลต่างเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
- ผลผลิตเป็นสัดส่วนกับที่บรรจุในโครงการ 

2.  เกณฑ์ประสิทธิภาพ 
     (Efficiency) 

- สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย 
- ผลิตภาพต่อก าลังคน 
- ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา 
- การประหยัดทรัพยากร 

- ความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
- จ านวนบุคลากรต่อปริมาณงาน 
- ผู้รับผลประโยชน์ในช่วงเวลา 
 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล 
    (Effectiveness) 

- ระดับการบรรลุเป้าหมาย 
- ระดับการมีส่วนร่วม 
- ระดับความพึงพอใจ 
- ความเสี่ยงของโครงการ 
 

- ความพึงพอใจ / การแก้ปัญหาได้อย่าง
ยั่งยืน 
- ระยะเวลาการใช้งาน 
- ต้นทุน ต่อผู้เดือดร้อน 

4. เกณฑ์ผลกระทบ 
    (Impact) 

- คุณภาพของชีวิต 
- ทัศนคติและความเข้าใจ 
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

- รายได้ คุณภาพชีวิต ฐานะ 
สภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน 
- ผู้รับบริการเข้าใจโครงการ 
- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง 
 

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง 
    (Relevance) 

- ประเด็นปัญหาหลัก 
- มาตรการหรือกลยุทธ์ในการ
แก้ไขปัญหา 
- ความต้องการหรือข้อเรียกร้อง
ของประชาชน 

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
- ค่าเสียโอกาส 
- ความขัดแย้งทางสังคม 

 

6. เกณฑ์ความยั่งยืน 
 
 

 

- ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ 
- สมรรถนะด้านสถาบัน 
- ความเป็นไปได้ในการขยายผล 

 

- งบประมาณด าเนินการ / ขนาดของ
โครงการ 
- จ านวนผู้ที่มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
- โอก าสช่ อ งท างก ารผลิ ตที่ ป ระสบ
ผลส าเร็จ 
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เกณฑ์มาตรฐาน 

Standard  Criteria 
ตัวช้ีวัด 

Indicators 
กรอบตัวแปร 
Attributes 

7.  เกณฑ์ความเป็นธรรม 
 

- ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่ ม
อาชีพ 
- ความเป็นธรรมระหว่างเพศ 
- ความเป็นธรรมระหว่างชุมชน 
 

- ค ว า ม เป็ น ก ล า ง ใน ก า ร จั ด ส ร ร
ผลประโยชน์ (งบประมาณ) 
- พิจารณาการเลือกปฏิบัติ เจาะจง หรือไม่ 
- การพิจารณาถึงผลกระทบภายหลังหน้า
ต่อคนรุ่นหลัง 
 

8. เกณ ฑ์ ค ว าม เสี ย ห ายข อ ง
โครงการ 

- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
- ผ ลกระท บ ด้ านสั งคม  และ
วัฒนธรรม 
 

- พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับผลกระทบที่
เกิดข้ึนตามมา 
- พิจารณาความเสียหายด้านเศรษฐกิจจา
การด าเนินโครงการ 
- พิจารณาว่าโครงการส่งผลต่อวัฒนธรรม 
ประเพณี อันดีงามหรือไม่ 
 

 

 
3.  การก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  ให้ด าเนินการดังนี้ 
  3.1  การติดตามและประเมินผลเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือก่อนด าเนินการตาม
โครงการ โครงการละ  1  ครั้ง 
  3.2  การติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์โดยการประเมินความส าเร็จ 
หรือความคืบหน้าในการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาปฏิบัติ  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
  3.3.  เมื่อประเมินผลเสร็จแล้ว  ให้รายงานผลความเห็นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
และให้คณะผู้บริหารน าประกาศ ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย 
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